
 
UCHWAŁA NR XIX/100/2020 

Rady Miejskiej w Golinie 
z 20 lutego 2020 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 
 
Na podstawie: 
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 
- art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                      
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 
 §1. W uchwale nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r.  
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2020 zmienionej: 
- uchwałą nr XVIII/93/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust.  1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 800,00 zł 
     to jest do kwoty                 54 387 117,80 zł 
      z tego 
      dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 800,00 zł to jest do  kwoty                      49 576 257,78 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych   
     odrębnymi ustawami  zwiększa się o kwotę 2 800,00 zł to jest do kwoty               15 279 214,00 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  
3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
     z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 4 797 905,42 zł.                                                                                                                                                                                                                                        
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę 2 800,00 zł                                             
     to jest do kwoty                          56 384 992,80 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 800,00 zł to jest do kwoty                         46 217 724,59 zł                  
      zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.                                                                                                   
5.  Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych         
      odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 2 800,00 zł to jest do kwoty              15 279 214,00 zł  
      zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  
6. Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r.   
zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok  
2020, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  
7.  Postanowienia § 14 uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 
otrzymują brzmienie: 
     Tworzy się rezerwy: 
     1) ogólną w wysokości      149 479,51 zł,   
     2) celowe w wysokości     182 520,49 zł,  
     z tego : 
     - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135 520,49 zł, 
     - na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 45 000,00 zł, 
     w tym: 
      - dla Rady Osiedlowej Starówka         - 15 000,00 zł 
      - dla Rady Osiedlowej Wschód           - 15 000,00 zł 
      - dla Rady Osiedlowej Zachód             - 15 000,00 zł 
  -  na wydatki bieżące sołectwa Chrusty  -  2 000,00 zł.                                                   
        
 §2.Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 
 
 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 



 
UZASADNIENIE 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

 
 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 30 stycznia  2020 roku                         54 384 317,80       
zmiana o                          2 800,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 54 387 117,80 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 30 stycznia 2020 roku                                      56 382 192,80 
zmiana o                                                                                                                                 2 800,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 56 384 992,80 
             
 
 
 Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zwiększenia planu 
  dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
  wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, 
- decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji     
  celowej w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 2 550,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za   
sprawowanie opieki. 
 
 Wydatki budżetu zwiększone zostały o kwoty otrzymanych dotacji.                                                                    
W związku z zamiarem  przystąpienia sołectwa Radolina do udziału w X edycji konkursu  Programu     
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020”, w ramach którego realizowany będzie projekt pn. „Posadzimy 
kwiaty, posadzimy drzewa – będzie tak pięknie aż dech zapiera” mający na celu zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, z wydatków zapisanych w dziale 900 na zadanie Udział w konkursach 
Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020” (sołectwo Bobrowo, Przyjma, Radolina) dla sołectwa 
Radolina przypada kwota 8 200,00 z budżetu gminy oraz 2 000,00 zł z funduszu sołeckiego.                     
Z uwagi na błąd rachunkowy przy zliczaniu wydatków w jednostkach oświatowych na dokształcanie                
i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 zwiększa się środki na ten cel o kwotę 5 387,00 zł. Zmienia się 
również zapis w postanowieniach §14 uchwały budżetowej. 
Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu. 
W funduszu sołeckim zmiany obejmują: 
- sołectwo Kraśnica: 
   - w przedsięwzięciu organizacja spotkań kulturalno – sportowych w dziale 921 kwotę 1 625,25 zł 
     przenosi się z §4300 na §4210 – 100,00 zł oraz na § 4220 – 1 525,25 zł. 
 


