
                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

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 2013 roku, poz. 594 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 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV / 12 / 2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie  

budżetu Gminy Golina na rok 2015

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 400,00 zł

    to jest do kwoty: 29 603 750,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 400,00 zł to jest do kwoty: 29 074 089,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

    zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 400,00 zł

    to jest do kwoty: 4 173 203,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 400,00 zł

    to jest do kwoty: 28 714 250,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400,00 zł 

27 905 586,43 zł

5. W załączniku nr 4 do Uchwały rady Miejskiej w Golinie Nr  IV / 12 / 2015, zawierającym wykaz wydatków 

    majątkowych, dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. W załączniku nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV / 12 / 2015, 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.

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

i w Biuletynie Informacji Publicznej.

UCHWAŁA NR VI/22/2015

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia 6 marca 2015 r.

    to jest do kwoty:



                                                               Uzasadnienie 

                              do Uchwały Nr VI/22/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

I. DOCHODY wg stanu na 30 stycznia 2015 roku 29 603 350,00

zmiana o 400,00

  Razem 29 603 750,00

II. WYDATKI wg stanu na 30 stycznia 2015 roku 28 713 850,00

zmiana o 400,00

  Razem 28 714 250,00

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 400,00 zł na podstawie 

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2015r. w sprawie zwiększenia planu 

   dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał

   2015r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 

   2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. 

W zakresie wydatków bieżących dokonano m.in. następujących zmian, zgodnie z bieżącymi potrzebami:

 - w dniu 29.01.br. Gmina otrzymała decyzję Ministra Finansów nr ST5.4750.13.BKU.2015.4588 w sprawie

    zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014r. w wysokości 

    137 503,00 zł. W kwietniu 2014r. Gmina poinformowała MEN o okolicznościach powstania błędów, które

    spowodowały, że Gmina otrzymała subwencję w kwocie wyższej od należnej (pierwotnie podano 

    nieprawidłowe wagi dla niektórych uczniów niepełnosprawnych, co ujawniono w wyniku kontroli ZEAS). 

    Na pokrycie w/w kwoty dokonano zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 §4010 w SP w Golinie. 

 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. wprowadzono do działu 801 

   nowe rozdziały - 80149 i 80150, do których z innych rozdziałów przeniesiono planowane wydatki 

   w łącznej wysokości 1 088 925 zł, przeznaczone na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci 

   i młodzieży. 

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

 - dokonano zmiany nazwy zadania "Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Węglew" na 

   "Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie Węglew" .

 - w załączniku nr 4 "Wykaz wydatków majątkowych" skorygowano błędne §§ 6230 w pozycjach "Modernizacja

    garaży - OSP Golina i Przyjma", wprowadzając w to miejsce prawidłowe §§ 6050;

 - na podstawie Uchwały Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Głodowo dokonano zmiany przeznaczenia

   środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.154,73 zł z zadania "Wysypanie i utwardzenie części drogi

   powiatowej nr 3231P" w całości na nowe zadanie "Wysypanie i utwardzenie drogi gminnej nr 171/1".

Ostatnie dwie zmiany skutkują usunięciem nieprawidłowości, wskazanych Uchwałą Nr 4/245/2015 z dnia

25 lutego 2015r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

Łącznie wartość wydatków majątkowych nie uległa zmianie. 


