
UCHWAŁA NR LVII/304/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 19 lipca 2018 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 
 
Na podstawie: 
- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U.  z 2018 r. poz.994) 
- art. 212,258 i 264 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                      
(Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XLVI / 226 / 2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
budżetu Gminy Golina na rok 2018 zmienionej: 
- Zarządzeniem Nr 5 / 2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 
- Uchwałą Nr XLVIII / 269/ 2018 z dnia 08 lutego 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 10/ 2018 z dnia 09 lutego 2018 roku 
- Uchwałą Nr XLIX/ 278/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 2 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 14 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku 
- Uchwałą Nr LII/ 289/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 44/2018 z dnia 22 maja 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 47/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku 
- Uchwałą Nr LIII/290/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku 
- Uchwałą Nr LVI/ 302/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 603 746,00  zł 
     to jest do kwoty                 47 680 945,52 zł 
     z tego dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 187 100,00 zł to  jest do kwoty      43 383 812,52 zł 
     dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 416 646,00 zł to jest do kwoty               4 297 133,00 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę  603 746,00 zł                                             
     to jest do kwoty                          53 041 675,47 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 732,00 zł to jest do kwoty                        41 045 487,71 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 537 014,00     zł to jest do kwoty           11 996 187,76 zł                                     
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/ 226/ 2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017r.,  
zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie 
określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/ 226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017r.,  
zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok  
2018, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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. 
 
 

    

           

Przewodniczący Rady Miejskiej 

            

                                        Wojciech Wojdyński 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr LVII/304/2018 z 19 lipca  2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 
 

 
I.DOCHODY wg stanu na 05 lipca 2018 roku                       47 077 199,52       
zmiana o                   603 746,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               47 680 945,52 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 05 lipca 2018 roku           52 437 929,47 
zmiana o                                                                                                                            603 746,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 53 041 675,47 
             
 Zmiany budżetu obejmują: 
- zwiększenie dochodów z tytułu: 
   - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 
     z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „ Utworzenie miejsca spotkań, integracji 
     i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów” – 18 081,00 zł , 
   - pomocy  finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 
      z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „ Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań  
      i integracji w Kawnicach” – 21 160,00 zł, 
   - dotacji celowej na dofinansowanie zadania w ramach „ Rządowego Programu na rzecz Rozwoju  
      oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” - 
      na  przebudowę ulicy Targowej w m. Golina – 373 405,00 zł, 
   - dochodów własnych – 191 100,00 zł . 
Pozyskane środki ze zwiększenia dochodów w kwocie 603 746,00 zł oraz zmniejszenia wydatków  
majątkowych w kwocie 180 000,00 zł z zadania „ budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników  
na terenie gminy” przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu: 
- pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego  na przebudowę ul. Piaskowej w Golinie - 223 500,00 zł 
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza – 145 288,00 zł 
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sługocinek  - 90 119,00 zł 
- przebudowy drogi gminnej w m. Golina, ul. Targowa  - 100 000,00 zł 
- budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód 
  116 107,00 zł 
- środków własnych na zadanie „ zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc 
   rekreacji w gminie Golina” – 42 000,00 zł. 
Środki z dotacji celowej na budowę ulicy Targowej w całości przeznacza się na to zadanie, zdejmując  
jednocześnie  przeznaczone już wcześniej środki własne w kwocie 273 405,00 zł, które zapisuje się na 
inne zadania majątkowe w dziale 600. 
W związku z projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy 
Golina jaki jest kierowany pod obrady sesji w budżecie gminy zapisane zostały środki na ten cel                                                
w wysokości 60 000,00 zł.  Kwotę w wysokości 6 732,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące 
w rozdziałach  75095, 90095 oraz 92195. W ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa 
Barbarka środki z zadania „ postawienie wiaty przystankowej” w kwocie 1 594,19 zł przeniesione 
zostały na remont drogi Barbarka – Piotrowo.  Pozostałe przesunięcia wydatków wynikają z bieżących 
potrzeb w trakcie wykonywania budżetu roku 2018. 


