
    UCHWAŁA NR XXV/115/2016 
              RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE 
          z 30 września 2016 r. 
 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 
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 2016 r. poz.446) 
- art.211,212,218,219,220,234,239 oraz art.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 XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu 

Gminy Golina na rok 2016 zmienionej: 
- Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku 
- Uchwałą Nr XVIII/89/2016 z dnia 31 marca 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku 
- Zarządzeniem  Nr 19/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
- Uchwałą Nr XIX/91/2016 z dnia 05 maja 2016 roku 
- Uchwałą Nr XX/98/2016 z dnia 17 maja 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 18 maja 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 25/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku 
- Uchwałą Nr XXIV /109/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 31/2016 z dnia 09 września 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 34/2016 z dnia 23 września 2016 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1  dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 165 702,12 zł 

to jest do kwoty                39 017 982,73 zł  
z tego: 
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98 469,18 zł to jest do kwoty                          37 756 749,79 zł 
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 67 232,94 to jest do kwoty                          1 261 232,94 zł 

    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.           
2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 165 702,12 zł 
  to jest do kwoty                  40 379 338,73 zł 
  z tego: 
  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 636,12 zł to jest do kwoty            35 754 113,54 zł 
  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 140 066,00 zł to jest do kwoty                        4 625 225,19 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3.  Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XVI/80/2016 zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
4.  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 stycznia 2016 roku 
zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 
2016 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 


