
UCHWAŁA NR IX/37/2019 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 25 kwietnia 2019 r. 
 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
 
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 2019 r. poz. 506) 
- 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 IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r.  
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2019 zmienionej : 
- Uchwałą nr V/ 18/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku 
- Zarządzeniem nr 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 
- Zarządzeniem nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 
- Uchwałą nr VII/30/2019 z dnia 22 marca 2019 roku 
- Zarządzeniem nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku 
- Uchwałą nr VIII/36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę  160 683,07 zł 
     to jest do kwoty                 46 116 569,87 zł 
      z tego 
      dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 683,07 zł to jest do kwoty                     42 765 550,48 zł 
      dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 144 000,00 zł to jest do kwoty               3 351 019,39 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                                                       
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza  się o kwotę  839 316,93 zł                                             
     to jest do kwoty                          47 347 069,87 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 433,07 zł to jest do kwoty                         39 652 590,94 zł                  
     wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 854 750,00 zł to jest do kwoty               7 694 478,93 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Postanowienia § 3 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r.    
    otrzymują brzmienie: 
    Deficyt budżetu w kwocie 1 230 500,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych 
     kredytów. 
4. Postanowienia § 4 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie  z dnia 20 grudnia 2018 r. 
     otrzymują brzmienie: 
    1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 300 000,00 zł 
    2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości   3 069 500,00 zł 
    3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
5. Załącznik Nr 6 do uchwały nr IV/ 9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. 
zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie 
określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
 



6. W uchwale nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. dodaje się  § 13a     
o następującej treści: 
Ustala się wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Goliny do wysokości 1 000 000,00 zł. 
 
 §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 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na  17 kwietnia 2019 roku        45 955 886,80       
zmiana o                   160 683,07 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               46 116 569,87 
 
II.WYDATKI wg stanu na 17 kwietnia  2019 roku                                      48 186 386,80 
zmiana o                                                                                                                          - 839 316,93 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 47 347 069,87 
             
Zmiany budżetu obejmują: 
1) zwiększenia dochodów z tytułu: 
     - pomocy finansowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na przebudowę drogi dojazdowej  
       do gruntów rolnych w m. Spławie  144 000,00 zł ( uchwała Sejmiku Województwa 
       Wielkopolskiego  Nr V/67/19 z dnia 25 marca 2019 r.) 
     - dotacji celowej na realizację projektu „ Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej  
       na terenie K OSI 16 683,07 zł (środki niewykorzystane z ubiegłego roku) 
2) zwiększenia wydatków majątkowych z tytułu: 
     - przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Spławie       241 530,00 zł 
     - budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy           390 000,00 zł 
     - wykonania klimatyzacji w budynku OSP w Kawnicach                                2 060,00 zł 
     - zakupu i montażu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej – soł. Myślibórz     5 410,00 zł 
     - dotacji celowej dla Miasta Konina ( lidera projektu) na realizację projektu "Wsparcie osób  
       chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI” 6 250,00 zł (zmiana klasyfikacji części  
       wydatków z tego tytułu – przeniesienie z wydatków bieżących) 
     - bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania  4 467,37 zł – zmiana  
       klasyfikacji z § 6620 na § 6629 
3) zmniejszenia wydatków majątkowych z tytułu: 
     -  rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kawnicach       500 000,00 zł 
     -  uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina 1 000 000,00 zł. 
Zmiany obejmują także zwiększenia wydatków bieżących z tytułu otrzymanej dotacji na realizację 
projektu „ Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, dotację dla 
organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego  „Nasza Radolina” na realizację zadania          
z zakresu turystyki i krajoznawstwa „ Gmina na kajakach”  4 000,00 zł oraz zwiększenie dotacji dla 
OSP Spławie w związku z rozszerzeniem zadania o organizację Gminnego Dnia Strażaka 1 000,00 zł. 
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
wynikłych w toku wykonywania budżetu. 
W rozchodach budżetu zaplanowano natomiast kwotę 1 000 000,00 zł na udzielenie pożyczki dla  
Zakładu Usług Wodnych realizującego zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Golina.          
 
 
 
 
 
         


