
UCHWAŁA NR XLV/224/2017 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 13 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 r. 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 r. 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 

wprowadza się następujące zmiany: 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 226 017,00 zł 
     to jest do kwoty                   46 439 921,91 zł 
     z tego dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 343 563,35 zł to  jest do kwoty        44 526 193,18 zł 
     dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 117 546,35 zł to jest do kwoty               1 913 728,73 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę   226 017,00 zł                                             
     to jest do kwoty                            47 847 319,53 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 389 217,00 zł to jest do kwoty                      40 216 233,23 zł                  
     wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 163 200,00 zł to jest do kwoty                7 631 086,30 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
 



3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/ 147/ 2016 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem          
nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Postanowienia § 10 ust.1 tiret 2  Uchwały Nr XXX / 147/ 2016 Rady Miejskiej w Golinie otrzymują  
     brzmienie : „ zaciągania kredytów, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 
     2009 r. do wysokości  1 000 000,00 zł.” 
5. Postanowienia § 12 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 /2016 z dnia 29 grudnia 2016 
     roku otrzymują brzmienie:                                                                                                                                                   
„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                                         
140 940,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 
      1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  135 940,00 zł, 
      2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości  5 000,00 zł. 
    2. Dochody z tytułu wpływów z  opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo 
         ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,  
         określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
    3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami  
         i kosztami upomnień w ogólnej kwocie 1 272 648,00 zł przeznacza się na finansowanie systemu  
         gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XLV/224/2017 z 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 

 

 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 30 listopada 2017 roku           46 213 904,91       
zmiana o                     226 017,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 46 439 921,91 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 30 listopada 2017 roku           47 621 302,53 
zmiana o                                                                                                                            226 017,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 47 847 319,53 
             
 
 
Dochody budżetu zwiększa się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 
2017 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów 
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł. 
Pozostałych zmian dochodów dokonano na podstawie wykonania na 30 listopada 2017 roku  
i przewidywanego wykonania do końca roku. 
W planie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z bieżących potrzeb, analizy wykonanych  
wydatków na 30 listopada 2017 roku oraz przewidywanych wydatków w miesiącu grudniu. 
W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie „ Budowa wodociągu Przyjma – Brzeźniak” 
na kwotę 13 800,00 zł , natomiast niewykorzystane środki z zadania „ Budowa i przebudowa dróg, 
ulic i chodników na terenie gminy” w kwocie 107 000,00 zł oraz z zadania „ Projekt ścieżki pieszo – 
rowerowej Golina – Sługocinek ( przygotowanie dokumentacji technicznej)”w kwocie 70 000,00 zł 
zostały przeniesione na wydatki bieżące w dziale 600. 

 


