
UCHWAŁA NR XVII/85/2019 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 30 grudnia 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 ze zm.) 
- 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 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 
- 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 
- Uchwałą Nr XIII/ 59/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 42/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku 
- Uchwałą Nr XIV/62/2019 z dnia 05 września 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 48/2019 z dnia 24 września 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 49/2019 z dnia 07 października 2019 roku 
- Uchwałą Nr XV/ 66/2019 z dnia 17 października 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 28 października 2019 roku 
- Uchwałą Nr XVI/74/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 67/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
1. Uchwalone w § 1 ust.  1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 407 836,85 zł 
    to jest do kwoty                 52 925 857,29 zł 
      z tego 
      dochody bieżące zmniejsza  się o kwotę 349 323,68 zł to jest do kwoty                48 765 974,61 zł 
      dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 58 513,17 zł to jest do kwoty               4 159 882,68 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały                                                                                           
 2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zmniejsza  się o kwotę 407 836,85 zł                                             
     to jest do kwoty                            54 552 934,59 zł                           
     z tego: 
     wydatki  bieżące zwiększa się o kwotę 255 088,34 zł to jest do kwoty                      47 342 256,39 zł                   
     wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 662 925,19 zł to jest do kwoty                 7 210 678,20 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 z dnia 20 grudnia 2018 r. 
zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie 
określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Postanowienia § 12 pkt 1 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. 
otrzymują brzmienie: 
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                                             
143 997,71 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2018 w kwocie 7 420,50 zł przeznacza się na 
wydatki na realizację zadań określonych:  
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  
146 884,21 zł, 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 534,00 zł. 
5. Postanowienia § 12 pkt 3 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. 
otrzymują brzmienie:  
Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami 
upomnień w kwocie 1 447 436,00 zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania 
odpadami  komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 11 grudnia 2019 roku                       53 333 694,14       
zmiana o                 - 407 836,85 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               52 925 857,29 
 
II.WYDATKI wg stanu na 11 grudnia  2019 roku                                    54 960 771,44 
zmiana o                                                                                                                        - 407 836,85 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 54 552 934,59  
 
Zmiany budżetu obejmują: 
- zmianę dochodów obejmującą w szczególności:  
     - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania refundacji wydatków na zadania zrealizowane  
        w roku 2017 tj. Przebudowa drogi w m. Golina , ul. Generała Sikorskiego i II Wojny Światowej 
        o kwotę 49 809,40 zł ( zwiększenie do poziomu otrzymanych środków) oraz Przebudowa    
        świetlicy wiejskiej OSP Adamów w kwocie 30 367,00 zł ( dochody te planowane były do  
        otrzymania już w roku 2017 w rozdz. 92109  6258), 
      - zapłaconą karę przez wykonawcę zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez  
        utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina w kwocie 17 937,50 zł, 
    - zmniejszenia dochodów z tytułu  planowanego do otrzymania dofinansowania z Funduszu  
       Budowy Dróg Samorządowych  o kwotę 151 079,57 zł na Przebudowę drogi gminnej  
       w m. Golina , ul Powstańców Warszawy (z uwagi na mniejszy koszt wykonania zadania). 
Pozostałe zmiany zarówno dochodów jak i wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie 
wykonywania budżetu roku 2019 oraz dostosowania planów do przewidywanego ich wykonania na 
koniec 2019 roku. 

 


