
UCHWAŁA NR IX/38/2019 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027  
 

  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) 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 IV/ 8/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r.                    

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026  

zmienionej:  

- Zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku                                                              

- Uchwałą nr V/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku  

- Uchwałą nr VII/31/ 2019 z dnia 22 marca 2019 roku                                                                                                                              

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 
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata  
2019 – 2027 
 
 
 
Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują: 

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik 
budżetu w roku 2019 dostosowano dochody, wydatki oraz rozchody do uchwały 
budżetowej. 
W roku 2020 został zapisany przychód budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu 
planowanej do zwrotu przez ZUW  pożyczki udzielonej przez gminę w bieżącym roku 
Zwiększony przychód  przeznaczono na wydatki majątkowe. 

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: 
              „ Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”. 
Przedsięwzięcie realizowane w formie dotacji dla Powiatu Konińskiego przeniesione zostało 
do wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych  

 „Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI”- w związku ze 
zmianą klasyfikacji części wydatków w tym projekcie kwota 6 250,00 została 
przeniesiona z wydatków bieżących do wydatków majątkowych 
„Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”- do limitu 
roku 2019 dodano niewykorzystane środki z lat poprzednich 
„Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Golina „ - zmniejszono 
limit wydatków na tym zadaniu w roku 2019 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz w roku 
2020 o kwotę 2 000 000,00 zł oraz zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe na 
tym zadaniu. 
Do przedsięwzięć WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Kawnicach” z limitem wydatków w roku 2019 – 1 500 000,00 zł oraz 
w roku 2020 – 2 000 000,00 zł. 

 

 


