
                           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 r. poz. 446 ze zm.)

 - art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2016 r. 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

 - Uchwałą Nr XXXII / 163 / 2017 z dnia 6 marca 2017 roku

 - Uchwałą Nr XXXIII / 169 / 2017 z dnia 30 marca 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 546 507,92 zł

    to jest do kwoty: 43 937 190,92 zł

    z tego:

    dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 546 507,92 zł to jest do kwoty: 2 291 337,92 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 546 507,92 zł

    to jest do kwoty: 44 411 190,92 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 546 507,92 zł

6 681 414,63 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

    to jest do kwoty:

UCHWAŁA NR XXXIV/170/2017

Rady Miejskiej w Golinie

z 05 kwietnia 2017 r.



                                                               Uzasadnienie 

  do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXIV/170/2017 z 05 kwietnia 2017 r.

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

I. DOCHODY wg stanu na 30 marca 2017 roku 43 390 683,00

zmiana o 546 507,92

  Razem 43 937 190,92

II. WYDATKI wg stanu na 30 marca 2017 roku 43 864 683,00

zmiana o 546 507,92

  Razem 44 411 190,92

Dochody i wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 546 507,92 zł 

na podstawie:

Zgodnie z przyjętym projektem, Gmina Golina uzyska dofinansowanie w łącznej kwocie 1 296 250 zł,

przy czym na rok 2017 przypada kwota 546 507,92 zł. 

Dochody i wydatki zostały podzielone na rozdziały działu 600 w zależności od lokalizacji realizowanego 

zadania tj. ścieżki rowerowe przy drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej; budowę przystanku wraz

z infrastrukturą i parkingiem Bike & Ride umiejscowiono w rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy". 

Ponadto dokonano korekty rozdziału, w którym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, 

z dotychczasowego 75095 na prawidłowy - 75814. 

 - Uchwały Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.03.2017 w sprawie wyboru 

wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 dla Obszarów 

Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 

miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020". Uchwała przyznaje dofinansowanie do 

projektu pt.:"Stworzenie zintegrowanego sysytemu komunikacji publicznej na terenie K OSI", złożonego 

przez miasto Konin - lidera umowy o partnerstwie, do której przystąpiła także Gmina Golina. 


