
UCHWAŁA NR XLVI/227/2017 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 

 
Na podstawie: 
- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ) 
- art. 211,212,218,219,220,234,239 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077) 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 
- Uchwałą Nr XXXIV / 170 / 2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 21 / 2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 29 / 2017 z dnia 31 maja 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXVI / 177 / 2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXVII / 182./ 2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 31 /2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku 
- Uchwalą Nr XXXVIII/188/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXIX/193/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 43/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku 
- Uchwałą Nr XL/198/2017 z dnia 14 września 2017 roku 
- Uchwałą Nr XLI/200/2017 z dnia 28 września 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 29 września 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 56/2017 z dnia 10 października 2017 roku 
- Uchwałą Nr XLII/211/2017 z dnia 26 października 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 57/ 2017 z dnia 27 października 2017 roku 
- Uchwałą Nr XLIV/ 222 /2017 z dnia 28 listopada 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 63 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku 
- Uchwałą Nr XLV / 224 / 2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 68 / 2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę  4 381,26 zł 
     to jest do kwoty                   46 913 108,65 zł 
     z tego dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 15 920,36 zł to  jest do kwoty          45 019 681,54 zł 
     dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę  20 301,62 zł to jest do kwoty                 1 893 427,11 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę   4 381,26 zł                                             
     to jest do kwoty                            48 320 506,27 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  97 520,00 zł to jest do kwoty                      40 791 321,23 zł                  
     wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 101 901,26 zł to jest do kwoty                7 529 185,04 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i 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. 
 
        Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
                   Urszula Furmaniak 



 
 
 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XLVI/227/2017 z 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 
 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 15 grudnia 2017 roku                        46 917 489,91       
zmiana o                      - 4 381,26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 46 913 108,65 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 15 grudnia 2017 roku           48 324 887,53 
zmiana o                                                                                                                            -   4 381,26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 48 320 506,27 
             
 
 
 Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 roku informującego o przyznaniu 
środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 70 972,00 zł przeznaczonych na uzupełnienie 
dochodów gmin, 
- otrzymania zaliczki z Urzędu Miejskiego w Koninie ( Lidera Projektu) na realizację wydatków zadania 
„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ścieżka rowerowa  
o dł. 0,250 km przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej)” w kwocie 51 671,25 zł. 
Pozostałych zmian dochodów dokonano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku. 
 W planie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z bieżących potrzeb, analizy wydatków 
wykonanych na 15 grudnia 2017 roku oraz przewidywanych wydatków w II połowie miesiąca grudnia. 
W wydatkach majątkowych realizowanego zadania pn.”Zakup samochodu specjalistycznego do 
zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP 
regionu Kalisko- Konińskiego” plan wydatków dostosowano do ich wykonania, a planowane dochody 
do wysokości jakie gmina winna otrzymać w br. 
 


