
UCHWAŁA NR LI/287/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 11 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022  
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz.2077 ze zm. )  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/225/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018- 2022 zmienionej: 

- Uchwałą Nr XLIX/279/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 

- Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 23 marca 2018 r.                                                                        

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zmiany określa załącznik    

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – zmiany określa załącznik         

nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                          Wojciech Wojdyński 

 



UZASADNIENIE  

 

 

 Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono aktualny plan dochodów  

i wydatków na rok 2018 na podstawie wprowadzonych zmian budżetu. 

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie 

gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Golina” zostało przeniesione z części 1.3 do 

części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” oraz zmieniony został limit zobowiązań na to 

zadanie. 

 Wprowadzenie powyższej zmiany, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. jest niezbędne do przygotowania 

umowy o dofinansowanie Projektu. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                          Wojciech Wojdyński 

 


