
UCHWAŁA NR VII/30/2019 
        Rady Miejskiej w Golinie 
    z dnia 22 marca  2019 roku 
   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 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 IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 roku 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 roku z dnia 28 lutego 2019 roku  
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę  952 246,41 zł 
     to jest do kwoty                 45 913 894,80zł 
      z tego 
      dochody bieżące  zmniejsza się o kwotę 486 932,59 zł to  jest do kwoty               42 706 875,41 zł 
      dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 439 179,00 zł to jest do kwoty           3 207 019,39 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały                                                                                                       
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę   952 246, 41 zł                                             
     to jest do kwoty                          48 144 394,80 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 641 981,34 zł to jest do kwoty                     39 612 845,87 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 310 265,07 zł to jest do kwoty                 8 531 548,93 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/ 9 / 2018 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem          
nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Postanowienia § 10 pkt 3 uchwały Nr IV/ 9/2018 Rady Miejskiej w Golinie otrzymują brzmienie: 
     „przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania  
       zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach  
       następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
       i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok”. 
 
 §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 2019 

 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na  28 lutego 2019 roku                       44 961 648,39       
zmiana o                   952 246,41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 45 913 894,80 
 
II.WYDATKI wg stanu na 28 lutego  2019 roku                                      47 192 148,39 
zmiana o                                                                                                                             952 246,41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 48 144 394,80 
             
 Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- planowanych do otrzymania dochodów  z tytułu zrealizowanych projektów w roku 2018 
   1) „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (budowa 
        punktu przesiadkowego i ścieżek rowerowych) – 1 227 355,00 zł 
   2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie  
          Golina” – 211 824,00 zł 
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 37 865,41 zł 
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń 10 300,00 zł. 
 Zmniejszenie dochodów o kwotę 535 098,00 zł dotyczy zmniejszenia subwencji oświatowej  
 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019. 
                 W wydatkach budżetu wprowadzone zostały nowe zadania majątkowe : 
- budowa  wodociągów na terenie gminy – w ramach tego zadania planuje się budowę  
  wodociągu Kawnice – Rosocha ( dz. 551/2), Rosocha Kolonia ( dz.30/10), Adamów ( dz. 81/1), 
  Kawnice na dz.204 do dz.217 – 53 000,00 zł 
- wykonanie kotłowni gazowej w budynku na stadionie w m. Golina – 40 000,00 zł oraz zwiększono 
   wydatki na zadaniach: 
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków 
  I Wierzbinek – 217 115,00 zł 
 - bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania  150,07 zł   
W wydatkach bieżących wprowadzone zostały środki na:                                                                                           
- dotację dla organizacji pożytku publicznego –  Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nasza 
Radolina” – 4 000,00 zł                                                                                                                                                   
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi – 54 800,00 zł                                       
- zapłatę podatku od nieruchomości przez gminę 12 577,00 zł  
- niewykorzystane środki z roku 2018 na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 5 484,50 zł 
- środki na realizację projektu ‘’ Ja w Internecie ‘’ – 135 672,00 zł 
- środki na administrowanie budynkami komunalnymi – 8 862,00 zł oraz na opłatę czynszu do gminy  
  Rzgów za wynajem lokalu mieszkalnego dla pogorzelców - 115,32 zł 
- zobowiązania, jakie pozostały na koniec 2018 roku  w dz.801 i 854 – 493 821,88 zł 
- zakup usług pozostałych (Szkoła Radolina)  - 8 500,00 zł 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń – 10 300,00 zł 
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 4 000,00 zł 
- niewykorzystane środki z roku 2018 na realizację projektu ‘’ Wsparcie osób chcących rozpocząć  
  działalność gospodarczą na terenie K OSI ‘’ – 3 848,64 zł oraz został zmniejszony plan wydatków 
  z tytułu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Golinie o kwotę 100 000,00 zł. 
 


