
UCHWAŁA NR XLVIII/269/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 8 lutego 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 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 
- art. 212, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 2077) 

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 
 
 §1. W uchwale nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2018 zmienionej: 
- Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Uchwalone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 68 895,00 zł 
     to jest do kwoty                                                                                                                 44 864 408,85 zł  
     z tego: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68 895,00 zł to jest do kwoty     2 423 476,00 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu  zwiększa się o kwotę 68 895,00 zł 
    to jest do kwoty              44 762 408,85 zł  
    z tego: 
    wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 123 465,00 zł to jest do kwoty                       38 601 514,71 zł 
    wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 192 360,00 zł to jest do kwoty                    6 160 894,14 zł 
    zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 
 

3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie, 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, zawierający zestawienie 
planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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. 
 
           

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                
 

Urszula Furmaniak 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLVIII/ 269/2018 z 08 lutego  2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 

 
 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 25 stycznia 2018 roku                        44 795 513,85       
zmiana o                       68 895,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 44 864 408,85 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 25 stycznia 2018 roku           44 693 513,85 
zmiana o                                                                                                                              68 895,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 44 762 408,85 
             
 
 
Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- planowanych do otrzymania dochodów  z tytułu zrealizowanego w roku 2017  zadania 
„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w kwocie                      
68 895,00 zł. 
W wydatkach budżetu wprowadzone zostały zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatkach 
dochodowych, która podwyższa z dotychczasowych 3 500,00 zł do 10 000,00 zł limit wartości 
środków trwałych umożliwiających jednorazowe ich umorzenie. W związku z powyższym wydatki 
ujęte w wydatkach majątkowych, których wartość nie przekracza 10 000,00 zł zostały przeniesione do 
wydatków bieżących.  
Wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne : 
- pomoc finansowa do powiatu konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3229P Spławie – 
Adamów – etap II, 
- pomoc finansowa do powiatu konińskiego na przebudowę ul. Piaskowej w Golinie – droga 
powiatowa nr 3312P, 
- wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Golinie, 
- udział w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”( sołectwa Adamów, Kawnice, Węglew) częściowo 
planowanego do sfinansowania z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw,  
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przyjmie, 
- wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu rewitalizacji zabytkowego parku w Golinie. 
Zmniejszono natomiast wydatki inwestycyjne na zadaniach: budowa i przebudowa dróg, ulic  
i chodników na terenie gminy i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki bieżące 
dotyczące remontów i utrzymania dróg, ulic i chodników. 
Zmienione zostały również kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie z uwagi na 
mniejszą niż planowano liczbę wychowanków oraz korzystania z przedszkola 1 osoby 
niepełnosprawnej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 


