
UCHWAŁA NR IV/10/2018 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 20 grudnia 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 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
budżetu Gminy Golina na rok 2018 zmienionej: 
- Zarządzeniem Nr 5 / 2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 
- Uchwałą Nr XLVIII / 269/ 2018 z dnia 08 lutego 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 10/ 2018 z dnia 09 lutego 2018 roku 
- Uchwałą Nr XLIX/ 278/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 2 marca 2018 roku  
- Zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 14 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku 
- Uchwałą Nr LII/ 289/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 44/2018 z dnia 22 maja 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 47/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku 
- Uchwałą Nr LIII/290/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku 
- Uchwałą Nr LVI/ 302/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku 
- Uchwałą Nr LVII/304/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku 
- Uchwałą Nr LIX/317/2018 z dnia 20 września 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 95/2018 z dnia 26 września 2018 roku 
- Uchwałą Nr LXI/ 329/2018 z dnia 11 października 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 99/2018 z dnia 17 października 2018 roku 
- Uchwałą Nr LXII/ 333/ 2018 z dnia 15 listopada 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 117/ 2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza  się o kwotę 571 520,00  zł 
     to jest do kwoty                 48 798  894,07 zł 
     z tego dochody bieżące  zmniejsza  się o kwotę 112 356,00  zł to  jest do kwoty  44  691 448,11 zł 
     dochody majątkowe zmniejsza  się o kwotę 459 164,00  zł to jest do kwoty            4 107 445,96 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 96 389 ,00 zł                                                                                             
to jest do kwoty                                                                                                                       14 384 708,01 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3.  



3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza  się o kwotę  536 520,00 zł                                             
     to jest do kwoty                               54 159 624,02 zł  
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 369  941,00 zł to jest do kwoty                         43 889 652,74 zł  
     wydatki majątkowe zmniejsza  się o kwotę 906  461,00 zł to jest do kwoty                10 269 971,28 zł  
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Postanowienia § 3 uchwały Nr XLVI /226/ 2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
     otrzymują brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 5 360  729,95 zł zostanie sfinansowany 
     przychodami z tytułu kredytu i wolnych środków”. 
5. Postanowienia § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLVI/ 226 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
     otrzymują brzmienie: 
    1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 797 729,95 zł 
    2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 437 000,00 zł 
    3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/ 226/ 2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017r.,  
zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie 
określone 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. 
 
 
 
                                                                                                     
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
                                                                       
 



Uzasadnienie 
 
                                                       w sprawie zmiany budżetu na rok 2018                                                                     
I.DOCHODY wg stanu na 11 grudnia 2018 roku                       49 370 414,07       
zmiana o                - 571 520,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               48 798 894,07 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 11 grudnia  2018 roku           54  696 144,02 
zmiana o                                                                                                                         - 536  520,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 54 159 624,02 
             
 Zmiany budżetu obejmują: 
- zwiększenie dochodów z tytułu: 
   - dotacji celowej na sfinansowanie świadczeń wychowawczych   w kwocie 96 389,00 zł, 
   - subwencji ogólnej w kwocie 25 515,00 zł 
- zmniejszenia planowanej do otrzymania dotacji z tytułu realizacji projektu „Instalacja systemów 
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek „  i w związku   
z tym zmniejszenia wydatków z tego tytułu. 
       Pozostałe przesunięcia zarówno dochodów jak i wydatków  wynikają z bieżących potrzeb w 
trakcie wykonywania budżetu roku 2018 oraz dostosowania planów do przewidywanego  ich 
wykonania na koniec 2018 roku. 
 W związku ze spłatą pożyczki przez Zakład Usług Wodnych wprowadza się przychody z tego tytułu            
w kwocie 35 000,00 zł. 
 
          
 
                                                                                                      


