
UCHWAŁA NR XVIII/93/2020 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 30 stycznia  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 roku 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 roku 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  

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 201 232,80 zł 
     to jest do kwoty                 54 384 317,80 zł 
      z tego 
      dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 201 232,80 zł to jest do kwoty               4 810 860,02 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały                                                                                                       
2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę  201 232,80 zł                                             
     to jest do kwoty                          56 382 192,80 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 707,36 zł to jest do kwoty                       46 214 924,59 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 128 525,44 zł to jest do kwoty              10 167 268,21 zł                                  
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. 
3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia                       
30 grudnia 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem          
nr 5 do niniejszej uchwały. 
5. 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 6 do niniejszej uchwały.  
 
 §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. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
         Wojciech Wojdyński 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

 
 
 
I.DOCHODY wg uchwały budżetowej na 2020 rok          54 183 085,00       
zmiana o                    201 232,80 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 54 384 317,80 
 
 
II.WYDATKI wg uchwały budżetowej na 2020 rok                      56 180 960,00 
zmiana o                                                                                                                           201 232,80 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 56 382 192,80 
             
 
 Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- planowanych do otrzymania dochodów  z tytułu zrealizowanego projektu w roku 2018    
dotyczącego Zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji  w gminie 
Golina w kwocie 201 232,80 zł (pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego  
z dnia 14.01.2020 r.) 
 
 W wydatkach budżetu wprowadzone zostały zmiany w  zadaniach majątkowych : 
- wprowadzono zadanie Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie 215 178,29 zł 
(niezrealizowane  zadanie z roku 2019), 
- udział w konkursach  Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020” – zwiększenie w dziale 921  
o kwotę 21 000,00 zł i zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 3 000,00 zł. 
- zmniejszono  wydatki inwestycyjne na zadaniu: Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na 
terenie gminy o kwotę 104 652,85 zł. 
W wydatkach bieżących wprowadzono zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Golinie 
o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na pokrycie kosztów planowanego 
zatrudnienia od 01.02.2020 r. na 3/4 etatu animatora kultury. Dla organizacji prowadzącej działalność 
pożytku publicznego „Nasza Radolina” wprowadzono dotację w wysokości 3 000,00 zł na organizację 
zadania „Ferie na wesoło”. W związku z przeniesieniem kierowcy zatrudnionego w Urzędzie Miejskim 
do jednostki organizacyjnej jaką jest Szkoła Podstawowa w Golinie do obsługi samochodu 
zakupionego do przewozu niepełnosprawnych uczniów przesuwa się koszty wynagrodzenia                         
i pochodnych od wynagrodzenia oraz zakupu paliwa z Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej. 
Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu. 
W wydatkach funduszu sołeckiego zmiany obejmują: 
- sołectwo Bobrowo:  
   - z przedsięwzięcia Remont drogi gminnej nr 52 kwotę 4 500,00 zł oraz z przedsięwzięcia Zakup     
grilla żeliwnego kwotę 1 500,00 zł przenosi się na przedsięwzięcie Udział w konkursach Programu       
Wielkopolska Odnowa Wsi na 2020 rok. W ramach tego zadania planuje się zagospodarować plac       
poprzez postawienie chaty grillowej, 
- sołectwo Kawnice:  
   - z przedsięwzięcia Doposażenie placu zabaw kwotę 1 000,00 zł przenosi się na przedsięwzięcie       
Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2020 rok. W ramach tego zadania       
planuje się wykonać modernizację świetlicy wiejskiej. 
 


