
    UCHWAŁA NR LIX/317/2018 
        Rady Miejskiej w Golinie 
         z 20 września 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 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 288 381,32  zł 
     to jest do kwoty                 48 095 856,29 zł 
     z tego dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 105 504,36 zł to  jest do kwoty      43 615 846,33 zł 
     dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 182 876,96 zł to jest do kwoty               4 480 009,96 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę  253 381,32 zł                                             
     to jest do kwoty                          53 421 586,24 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114 774,80 zł to jest do kwoty                     41 286 791,96 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 138 606,52 zł to jest do kwoty              12 134 794,28 zł                                     
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Postanowienia § 3 uchwały Nr XLVI /226/ 2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
     otrzymują brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 5 325 729,95 zł zostanie sfinansowany 
     przychodami z tytułu kredytu i wolnych środków”. 



4. 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 6 762 729,95 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 4 do niniejszej uchwały. 
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 
do niniejszej uchwały. 
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r.,  
zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok  
2018, 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. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                   Wojciech Wojdyński 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
    
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 31 sierpnia 2018 roku                       47 807 474,97       
zmiana o                   288 381,32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               48 095 856,29 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 31 sierpnia 2018 roku           53 168 204,92 
zmiana o                                                                                                                            253 381,32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 53 421 586,24 
             
 Zmiany budżetu obejmują: 
- zwiększenie dochodów z tytułu: 
   - otrzymanych środków w kwocie 113 337,66 zł w związku ze zrealizowaniem  w 2017 roku 
      projektu pn.”Zakup samochodu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk 
      żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko- Konińskiego” 
    - pomocy finansowej z budżetu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla OSP w Kraśnicy na  
      realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 
      stolarki okiennej i docieplenie budynku”  - 10 000,00 zł, 
   - części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych  
     w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
     przyrodniczych – 53 391,00 zł, 
   - dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 
     w 2017 roku 95 143,86 zł, 
   - środków na realizację programu LUS – 1 684,80 zł, 
   - środków z WFOŚ i GW  na dofinansowanie realizacji zadania „ Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza 
      w Parku w Radolinie” – 14 824,00 zł              
      Pozyskane środki ze zwiększenia dochodów w kwocie 288 381,32 zł  oraz zmniejszenia wydatków  
majątkowych w kwocie 89 575,48 zł  z zadania „ budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników  
na terenie gminy ”i wydatków bieżących  z planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 
66 301,00 zł  przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu: 
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Targowa - 39 950,00 zł 
- przebudowy drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego ( od ul. Armii Poznań do posesji  
   Nr 45 przy ul. Gen. Sikorskiego) 55 167,00 zł 
- termomodernizacji budynku OSP w Kraśnicy – 22 300,00 zł 
- adaptacji poddasza na klasopracownie oraz gabinet pedagoga i logopedy w Szkole Podstawowej 
  w Radolinie  - 35 000,00 zł                                                                                                                                    
 - udziału w konkursie „ Pięknieje wielkopolska wieś ( sołectwa Adamów, Kawnice) – 39 241,00 zł 
 - budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 14 200,00 zł 
- ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Parku w Radolinie – 17 324,00 zł 
 - dokumentację projektową na zadanie pn. ”Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych  
    na Stadionie Miejskim w Golinie”  - 5 000,00 zł 
oraz wydatków bieżących z tytułu: 
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi – 31 000,00 zł 
- środków na utrzymanie dzieci z terenu gminy Golina  w przedszkolach publicznych w innych  
   Gminach – 50 000,00 zł 
- wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne – 53 391,00 zł 
- realizacji programu LUS – 1 684,80 zł 



- dotacji podmiotowej dla Domu Kultury – 25 000,00 zł 
- dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej – 20 000,00 zł 
- udzielenie pożyczki Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 35 000,00 zł ( rozchody budżetu) 
  Pozostałe przesunięcia wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu 
roku 2018. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian: 
- w sołectwie Adamów w przedsięwzięciu „ Organizacja imprezy sportowo- kulturalnej z okazji Dnia 
Dziecka oraz zakończenia wakacji” kwotę 263,48 zł w rozdziale 92109 z § 4300 przenosi się na § 4220 
- w sołectwie Golina - Kolonia z przedsięwzięć „Zakup 3 progów zwalniających ze znakami                                
i montażem” kwotę 7 500,00 zł oraz „Zakup z montażem lampy solarnej” kwotę 4 000,00 zł przenosi 
się na nowe przedsięwzięcie „Remont drogi gminnej nr 596 (odcinek od posesji nr 48 do posesji nr 
50) 
- w sołectwie Bobrowo w przedsięwzięciu „Organizacja imprezy kulturalnej” kwotę 84,42 zł                 
w rozdziale 92109 z § 4300 przenosi się na § 4430. 

 


