
UCHWAŁA NR XXI/113/2020 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 08 kwietnia 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 zmienionej: 
- uchwałą nr XVIII/93/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku 
- uchwałą nr XIX/ 100/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku 
- zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 16 marca 2020 roku 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 427 642,41 zł 
     to jest do kwoty                 54 829 305,21 zł 
     z tego 
     dochody bieżące zwiększa się o kwotę  427 642,41 zł to jest do  kwoty                 50 018 445,19 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   
2. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę 1 968 272,41 zł                                             
     to jest do kwoty                          58 367 810,21 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 786 836,68 zł to jest do kwoty                     47 018 106,27 zł  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 181 435,73 zł to jest do kwoty           11 349 703,94 zł                 
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.                                                                                                   
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 
ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 6 933 365,75 zł. 
4. Deficyt budżetu  wynosi 3 538 505,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych 
kredytów i wolnych środków.  
5. Postanowienia §4 uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r.  
otrzymują brzmienie: 
    1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  7 540 630,00 zł. 
    2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 002 125,00 zł. 
    3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.                                               
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 5 do niniejszej uchwały.  
7. Postanowienia § 13 pkt 3 otrzymują brzmienie:                                                                                                   
Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami  i kosztami 
upomnień w kwocie 2 109 840,00 zł przeznacza się na finansowanie systemu  gospodarowania 
odpadami  komunalnymi, zgodnie z 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. 
 



UZASADNIENIE 
    
 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 16 marca  2020 roku                          54 401 662,80       
zmiana o                      427 642,41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 54 829 305,21 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 16 marca 2020 roku                                      56 399 537,80 
zmiana o                                                                                                                          1 968 272,41         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 58 367 810,21 
             
 
 
Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji 
celowej w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 40 630,41 zł z przeznaczeniem realizację programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 
 
Wydatki  budżetu zwiększone zostały o kwotę otrzymanej dotacji.                                                                    
Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu na następujące zadania: 
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach (planowana a  niezrealizowana kwota wydatków 
  w roku 2019 – przesunięcie terminu wykonania na 2020r.) – 494 907,97 zł, 
- Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina – 500 000,00 zł, 
- Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej      
  186 527,76 zł (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa oferowana kwota  
  okazała się wyższa od planowanej na to zadanie). 
W rozdziale 85154 §4300 wprowadza się zwiększenie wydatku o kwotę 73,47 zł. Są to 
niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii  w roku 2019. 
W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych 
w kwocie 70 000,00 zł (wydatek zostanie zrefundowany z programu rządowego) oraz 18 000,00 zł 
na opracowanie projektu i wykonania montażu hydrantów na korytarzu szkoły w Kawnicach                      
(zalecenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej). 
W związku z podwyższeniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca 
kwietnia 2020 roku zwiększone zostały zarówno dochody i wydatki z tego tytułu doprowadzając do 
zbilansowania tego zadania. 
Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu. 
W funduszu sołeckim w sołectwie Węglew została doprecyzowana nazwa przedsięwzięcia  
Stroje dla KGW (usługa) na Stroje folklorystyczne dla zespołu ludowego KGW (usługa). 
W przychodach budżetu zostały wprowadzone wolne środki z roku 2019 w kwocie 1 540 630,00 zł. 
 


