
UCHWAŁA NR XIII/59/2019 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 24 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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 
- Uchwałą Nr X/45/2019 z dnia 16 maja 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 24 maja 2019 roku 
- Uchwałą Nr XI/47/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 473 482,00 zł 
    to jest do kwoty                 47 852 881,33 zł 
    z tego: 
      dochody bieżące zwiększa się o kwotę 445 882,00 to jest do kwoty                      43 794 261,94 zł 
      dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27 600,00 zł to jest do kwoty                4 058 619,39 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 310 210,00 zł                                                                                             
to jest do kwoty                                                                                                                         12 722 741,16 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 3.                                                                                                                                                                                         
3. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę 538 096,00zł                                             
    to jest do kwoty                             49 147 995,33 zł                           
    z tego: 
    wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 355 210,00  zł to jest do kwoty                       40 546 530,40 zł                  
    wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 182 886,00 zł to jest do kwoty                    8 601 464,93 zł                                    
    zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Postanowienia §3 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. 
otrzymują brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 1 295 114,00 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu kredytu i wolnych środków”. 
5. 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    4 364 614,00 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 5 do niniejszej uchwały. 
6. Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/9/018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r.  
zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok  
2019, 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 
do uchwały nr XIII/59/2019 z 24 lipca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na  27 czerwca 2019 roku                       47 379 399,33       
zmiana o                   473 482,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               47 852 881,33 
 
II.WYDATKI wg stanu na 27 czerwca  2019 roku                                     48 609 899,33 
zmiana o                                                                                                                            538 096,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 49 147 995,33 
             
Zmiany budżetu obejmują: 
1) zwiększenie dochodów z tytułu: 
     - pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
       w m. Spławie” – 97 600,00 zł, 
     - pomocy finansowej z budżetu Powiatu Konińskiego na realizację przedsięwzięcia  
   pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Adamowie poprzez ocieplenie budynku” – 10 000,00 zł,                                         
     - dotacji celowej w rozdziale 85504 §2010 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry        

start- 265 000,00 zł, 
    - dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat  

zryczałtowanych dodatków energetycznych – 210,00 zł, 
   - dotacji celowej w rozdziale 85513 §2010 z przeznaczeniem na finansowanie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45 000,00 zł, 
   - dotacji celowej w rozdziale 92195 §2057 na realizację programu „Ja w internecie”         

realizowanego przez instytucje kultury – 135 672,00 zł, 
2) zmniejszenie dochodów z tytułu środków z PFRON- u na zakup środka transportu do przewozu  
     osób niepełnosprawnych – 80 000,00 zł, 
3) zwiększenia wydatków z tytułu: 
    - termomodernizacji budynku OSP w Adamowie poprzez ocieplenie budynku” – 30 000,00 zł  
     (10 000,00 zł środki z dotacji, 20 000,00 zł środki własne), 
     - projektu instalacji oświetleniowej przy ul. Nad Stawami oraz zakupu i montażu lamp        

oświetleniowych przy ul. Nad Stawami i Makowej – soł. Kraśnica  - 44 000,00 zł, 
    - przebudowy i wyposażenia Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji       

kulturalnej – 111 886,00 zł, 
    - usług remontowych w Szkole Podstawowej w Przyjmie  - 42 000,00 zł,  
    - niewykorzystanych środków z roku 2018 na przeciwdziałanie narkomanii – 1 936,00 zł. 
Pozostałe zmiany w planie wydatków  wynikają z bieżących potrzeb i otrzymanych zawiadomień. 
W załączniku funduszu sołeckiego zmiany obejmują: 
- sołectwo Barbarka – z zadania pn. „Udział w konkursie Pięknieje Polska Wieś” (rozdz. 90095 §6050)  
kwotę 3 000,00 zł oraz z zadania „Organizacja imprezy kulturalno – sportowej” w rozdziale 92109  
kwotę 600,00 zł z §4210 oraz kwotę 1 000,00 zł z §4300 przenosi się na nowe zadanie pn.:  
„Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki)”  - rozdz. 92109 §4210 - 4 600,00 zł, 
- sołectwo Kawnice – w przedsięwzięciu „Organizacja spotkań kulturalno – sportowych – zakupy 
   (zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i bieg kawnicki) w rozdziale 92109 z §4210 na  
§4220 przenosi się wydatki w kwocie 410,41 zł, 
- sołectwo Spławie w przedsięwzięciu „Organizacja zawodów strażackich” w rozdziale 75412 kwotę 
   1 555,47 zł przenosi się z §4210 na §4220,     
 



 - sołectwo Rosocha w przedsięwzięciu „Organizacja spotkań kulturalnych” w rozdziale 92109 kwotę 
  504,24 zł przenosi się z §4210 na §4220 oraz w przedsięwzięciu „Organizacja spotkań sportowo – 
  rekreacyjnych” w rozdziale 92605 kwotę 333,05 zł przenosi się z §4210 na §4220. 
Otrzymaną pomoc finansową na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w m. Spławie” w kwocie 97 600,00 zł przeznacza się w całości na to zadanie zdejmując 
jednocześnie środki własne w tej samej wysokości  przeznaczając  na realizację innych zadań. 
Do przychodów budżetu zostały wprowadzone wolne środki z roku 2018 w kwocie 64 614,00 zł, które 
zostały zaangażowane na realizację zadań inwestycyjnych. 

 


