UCHWAŁA NR XIX/91/2016
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z 5 maja 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)
- art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI / 80 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie
budżetu Gminy Golina na rok 2016 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwała Nr XVIII/89/2016 z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku
- Zarzadzeniem Nr 19/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 197.670,00 zł
to jest do kwoty:
z tego:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74.670,00 zł to jest do kwoty:
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 123.000,00 zł to jest do kwoty:
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 6.496,00 zł
to jest do kwoty:
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 576.026,00 zł
to jest do kwoty:
z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72.892,90 zł to jest do kwoty:
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 503.133,10zł to jest do kwoty:
zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

36 341 078,08 zł
35 157 078,08 zł
1 184 000,00 zł

7 919 546,08 zł

37 702 434,08 zł
33 235 646,89 zł
4 466 787,19 zł

4. Postanowienia §3 Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016r. w sprawie budżetu
na 2016 rok otrzymują brzmienie : "Deficyt budżetu w wysokości 1.361.356,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu kredytu.
5. Postanowienia §4 Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016r w sprawie budżetu
na 2016 rok otrzymują brzmienie:
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.830.856,00 zł.
2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.469.500,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5.
6. Postanowienia § 5 Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016r
w sprawie budżetu na 2016 rok otrzymują brzmienie:
"Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 3.952.500,00 zł w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
1.500.000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu
1.361.356,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.091.144,00 zł

7. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie zawierającym zestawienie
planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dokonuje się zmian określonych w załączniku
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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Urszula Furmaniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/91/2016 z 5 maja 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

I. DOCHODY wg stanu na 27 kwietnia 2016 roku
zmiana o
Razem

36 143 408,08
197 670,00
36 341 078,08

II. WYDATKI wg stanu na 27 kwietnia 2016 roku
zmiana o
Razem

37 126 408,08
576 026,00
37 702 434,08

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 197.670,00 zł na podstawie:
- informacji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji
ogólnej o kwotę 55.112,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych o kwotę 26.054,00 zł,
- umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie
budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m,
w kwocie 123.000,00 zł
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia
planu na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r.
w kwocie 200,00 zł,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku zmniejszającego
dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie
6.696,00 zł.
Planowane przychody zwiększono o wolne środki w kwocie 378.356,00 zł, które
przeznacza się na wydatki majątkowe.
W zakresie wydatków dokonano zmian wynikających z otrzymanych zawiadomień.
Środki z subwencji oświatowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli
realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Wprowadza się również kwotę 20.683,00 zł jako wkład własny na wypłatę stypendiów
dla uczniów.
W zakresie wydatków z funduszu sołeckiego skorygowano podział wydatków w sołectwie
Adamów i Lubiecz wynikający z załącznika nr 6 do ww Uchwały.
W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania:
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Gen. Sikorskiego
w m. Golina
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy
Bohaterów II Wojny Światowej w m. Golina
- przebudowa drogi Węglew - Kraśnica
- przebudowa drogi Rosocha Kolonia
z tego: 123.000,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego
- budowa chodnika na ulicy Kościelnej w m. Golina
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej
na terenie K OSI
- budowa wodociągu Rosocha Kolonia
- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gm. Golina w zakresie aktualizacji dokumentacji

2.214,00
2.706,00
12.928,00
300.000,00
35.000,00
37.285,00
41.000,00
72.000,00

