
UCHWAŁA NR X/45/2019 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 16 maja  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 
- Uchwałą nr IX/37/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku 
- Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 633 667,77 zł 
     to jest do kwoty                  47 150 487,11 zł 
      z tego 
      dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 667,77 zł to jest do kwoty                      43 199 467,72 zł 
      dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł to jest do kwoty               3 951 019,39 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały                                                                                                       
2. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę 633 667,77 zł                                             
     to jest do kwoty                            48 380 987,11 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 667,77 zł to jest do kwoty                         40 086 508,18 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł to jest do kwoty                  8 294 478,93 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r.  
zawierający zestawienie przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone 
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Postanowienia §5 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r.    
otrzymują brzmienie: 
     „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz  emitowanych 
papierów wartościowych w kwocie 4 800 000,00  zł, w tym na: 
    -   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   1 500 000,00 zł”. 
      
 
 



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. Postanowienia §10 pkt 1 tiret 2 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 
2018 r. 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 3 300 000,00 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  26 kwietnia 2019 roku        46 516 819,34       
zmiana o                   633 667,77 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               47 150 487,11 
 
II.WYDATKI wg stanu na 26 kwietnia  2019 roku                                     47 747 319,34 
zmiana o                                                                                                                            633 667,77 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 48 380 987,11 
             
Zmiany budżetu obejmują: 
1) zwiększenia dochodów z tytułu: 
     - środków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina” 
        600 000,00 zł, 
     - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 20 000,00 zł, 
     - podatku rolnego od osób fizycznych   13 667,77 zł. 
2) zwiększenia wydatków majątkowych z tytułu realizacji niżej wymienionych inwestycji: 
     - rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – nadanie nowej funkcji budynkowi po  
        byłej restauracji Smakosz – 300 000,00 zł, 
     - rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku 
        Miejskiego w m. Golina – 300 000,00 zł. 
W związku z otrzymaniem dofinansowania na w/w inwestycje zmienia się klasyfikację środków 
własnych na te zadania z §6050 na §6059. 
 Zmiany obejmują także zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu  realizacji projektu               
„Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, zmianę klasyfikacji 
planowanej dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego  „Nasza Radolina” na 
realizację zadania  „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”.  
Zwiększenia wydatków bieżących dotyczą świetlicy wiejskiej w Adamowie, pomieszczenia do spotkań 
kulturalnych w m. Głodowo, oczyszczania miasta, sprzątania parków na terenie gminy i dekorację 
miasta.       
 W przychodach budżetu zaplanowano natomiast zmniejszenie kwoty kredytu 
długoterminowego o kwotę 1 000 000,00 zł  oraz zwiększenie przychodów z tytułu spłaty  udzielonej 
pożyczki dla Zakładu Usług Wodnych realizującego zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej  
na terenie gminy Golina o kwotę 1 000 000,00 zł.         
 

       
      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Wojciech Wojdyński 

 


