UCHWAŁA NR XX/98/2016
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z 17 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
(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 r. w sprawie
budżetu Gminy Golina na rok 2016 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwałą Nr XVIII/89/2016 z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XIX/91/2016 z dnia 05 maja 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł
to jest do kwoty:
z tego:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł to jest do kwoty:
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł
to jest do kwoty:
z tego:
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.500,00zł to jest do kwoty:
zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

36 344 578,08 zł
35 160 578,08 zł

37 705 934,08 zł
4 470 287,19 zł

3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XVI/80/2016 zawierający zestawienie planowanych
kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 XX/98/2016 z 17 maja 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

I. DOCHODY wg stanu na 05 maja 2016 roku
zmiana o
Razem

36 341 078,08
3 500,00
36 344 578,08

II. WYDATKI wg stanu na 05 maja 2016 roku
zmiana o
Razem

37 702 434,08
3 500,00
37 705 934,08

Zwiększone środki z planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób
prawnych w kwocie 3.500,00 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji
celowej dla Gminy Ceków-Kolonia na przygotowanie procedury przetargowej dla zadania:
"Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk zywiołowych
i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko - Konińskiego".

