
                           w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

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 roku, 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 2016 roku, poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie  

       budżetu Gminy Golina na rok 2017 zmienionej:

 - Zarządzeniem Nr 3 / 2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku

 - Zarządzeniem Nr 9 / 2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

 - Uchwałą Nr XXXI / 162 / 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 98,00 zł

    to jest do kwoty: 42 238 387,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98,00 zł to jest do kwoty: 41 129 227,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

    zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 98,00 zł

    to jest do kwoty: 11 418 083,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 98,00 zł

    to jest do kwoty: 42 712 387,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 29 902,00 zł 

37 242 250,29 zł

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

5 470 136,71 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr  XXX/147/2016 Rady Miejskiej w Golinie, zawierającym zestawienie

    planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dokonuje się zmian określonych w załączniku

    nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

UCHWAŁA NR XXXII/163/2017

Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 6 marca 2017 r.

    to jest do kwoty:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

    to jest do kwoty:



                                                               Uzasadnienie 

  do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXII/163/2017 z dnia 6 marca 2017 r.

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

I. DOCHODY wg stanu na 23 lutego 2017 roku 42 238 289,00

zmiana o 98,00

  Razem 42 238 387,00

II. WYDATKI wg stanu na 23 lutego 2017 roku 42 712 289,00

zmiana o 98,00

  Razem 42 712 387,00

Dochody i wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 98,00 zł 

na podstawie:

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego br. zawiadamiającego 

o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85503 z przeznaczeniem

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 

W związku z koniecznością dostosowania wydatków budżetu stanowiących 

udział własny gminy do merytorycznego zakresu zadań planowanych do 

realizacji w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", dokonuje się 

zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na ten cel z bieżących 

na majątkowe. 

Ponadto, sołectwo Radolina przeznaczyło na realizację projektu w ramach 

w/w konkursu, część funduszu sołeckiego - w załączniku nr 7 wprowadzono

nowe zadanie. 


