
                                   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 2015 r. poz. 1515)

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

  (Dz. U. z 2013 r. 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 zmienionej:

 - Uchwałą Nr VI / 22 / 2015 z dnia 6 marca 2015 roku

 - Zarządzeniem Nr 15 / 2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku

 - Uchwałą Nr VII / 31 / 2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 - Zarządzeniem Nr 20 / 2015 z dnia 8 maja 2015 roku

 - Zarządzeniem Nr 24 / 2015 z dnia 22 maja 2015 roku

 - Uchwałą Nr VIII / 33 / 2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku

 - Zarządzeniem Nr 30 / 2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

 - Zarządzeniem Nr 39 / 2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku

 - Uchwałą Nr X / 38 / 2015 z dnia 8 września 2015 roku

 - Uchwałą Nr XI / 47 / 2015 z dnia 24 września 2015 roku

 - Zarządzeniem Nr 49 / 2015 z dnia 30 września 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 201 265,00 zł

    to jest do kwoty: 31 339 953,24 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131 265,00 zł to jest do kwoty: 30 549 873,43 zł

    dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł to jest do kwoty: 790 079,81 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 10 180,00 zł

    to jest do kwoty: 5 175 622,41 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 201 265,00 zł

    to jest do kwoty: 31 312 681,53 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 135 355,27 zł 

29 978 149,23 zł

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65 909,73 zł

1 334 532,30 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. § 12.1 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV / 12 / 2015 otrzymuje poniższe brzmienie:

   § 12.1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  

         135.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

        1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  

            131.000,00 zł.

        2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł.

7. 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.

UCHWAŁA NR XII/48/2015

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z 22 października 2015 r.

    to jest do kwoty:

§ 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:



                                                   Uzasadnienie 

                  do Uchwały Nr XII/48/2015 z 22 października 2015 r.

                              w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

I. DOCHODY wg stanu na 30 września 2015 roku 31 138 688,24

zmiana o 201 265,00

  Razem 31 339 953,24

II. WYDATKI wg stanu na 30 września 2015 roku 31 111 416,53

zmiana o 201 265,00

  Razem 31 312 681,53

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 201 265,00 zł na podstawie :

 - pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 października 2015r. w sprawie zwiększenia

   planu dotacji celowych o kwotę 10 180,00 zł na organizację wyborów do sejmu i senatu;.

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.07.2015r. w sprawie zwiększenia planu 

   dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w rozdziale 85214

   o kwotę 50 605,00 zł.

 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie

   zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz.85216 o kwotę 39 150,00 zł na dofinansowanie 

   wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej.

 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie

   zwiększenia planu dotacji celowych w rozdz.85219 o kwotę 13 330,00 zł na dofinansowanie 

   wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego tj.na realizację 

   zadania wynikajcego z w art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej .

 - na podstawie umowy nr 292/2015 z dnia 30 września 2015r. zawartej z Województwem

   Wielkopolskim na podstawie uchwały nr X/267/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

   na podstawie której Gmina Golina otrzyma dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł budowy 

   dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kolonia Golina, Przyjma, Adamów

 - na podstawie faktycznie wykonanych wpływów z tytułu opłat za udzielenie

   zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o kwotę 18 000,00 zł. 

W planie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z bieżących potrzeb i otrzymanych  

powiadomień. Środki na budowę dróg dojazdowych zwiększyły dotyczczasowy plan 

wydatków na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Golina Kolonia  

droga nr 472-27". Na wniosek sołectw Głodowo i Golina Kolonia na podstawie Uchwał Zebrania  

Wiejskiego, wprowadzono nowe przedsięwzięcia, zmniejszając środki na  

dotychczasowe zadania. W sołectwach Barbarka, Kraśnica i Sługocinek przesunięto

środki pomiędzy paragrafami w ramach tego samego zadania, zgodnie z wnioskami.

W wyniku tych zmian zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 4 090,27 na rzecz 

wydatków bieżących. 


