
UCHWAŁA NR VII/31/2019 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 22 marca 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 2018 r. poz. 994 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 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 r.                                                              

- Uchwałą Nr V/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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  
        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 i wydatki do uchwały budżetowej, 
natomiast w pozostałych latach dokonano aktualizacji danych i tak poczynając od 
roku 2020 zwiększone zostały dochody bieżące budżetu. Przy  planowaniu dochodów 
przyjęto fakt, że mimo zmniejszenia subwencji oświatowej dochody z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych systematycznie wzrastają, a w roku 2018 
wykonanie ponad plan wyniosło 517 528,00 zł, dlatego też zaplanowano je  
w wyższych wartościach. Planuje się również poczynając od roku 2020 zwiększenie 
stawek podatkowych, co znajdzie odzwierciedlenie w wyższych dochodach z tego 
tytułu, oraz zwiększenie dotacji na zadania bieżące. Aby zapewnić przybliżone kwoty 
wydatków bieżących w stosunku do lat poprzednich poczynając od roku 2020 przy 
zaplanowanych kosztach przedsięwzięć na ten rok w wysokości 4 260 743,85 zł 
zaplanowane   zostało zaciągnięcie kredytu w roku 2020 w kwocie 2 mln zł. Natomiast 
dochody majątkowe z tytułu budowy  ścieżek rowerowych w roku 2019 w kwocie 
415 808,39 zł planuje się otrzymać w roku 2020.Wydatki bieżące w latach przyszłych 
planuje się w niższych kwotach niż wykonanie roku 2018. Na ten fakt wpływają 
przede wszystkim koszty remontów i utrzymania dróg, jakie gmina poniosła  
w poprzednim roku (wykonanie wydatków w rozdziale 60016 §§ 4270 i 4300 
wyniosło 1 672 301,88 zł). Natomiast na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki  
w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej w kwocie 749 277,58 zł przewidując 
podobne wykonanie w przyszłych latach. Biorąc natomiast pod uwagę plan wydatków 
na wynagrodzenia i pochodne należy zauważyć, że plan roku 2019 jest wyższy niż  
w przyszłych latach z uwagi na to, że w wydatkach roku bieżącego znalazły się 
zobowiązania z roku 2018 z działu 801 i 854 dotyczące składek ZUS, Funduszu Pracy 
oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu oraz  
z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego a w wydatkach 
dotyczących administracji publicznej w roku 2019 znajdują się wydatki majątkowe na 
wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim. 

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe 
przedsięwzięcie majątkowe: 

            „Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 – 2020 z rozliczeniem finansowym 
w roku 2020  w formie dotacji dla Powiatu Konińskiego. 
Dokonano również zmian w następujących przedsięwzięciach:               

             „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” zwiększenie 
                o kwotę o 150,07 zł 
              „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, 
                Tuliszków i Wierzbinek”- zwiększenie o kwotę 217 115,00 zł w związku  
                z koniecznością zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji na to zadanie 
             ‘’Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI” – zwiększenie  
                o kwotę 3 848,64 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2018 
              „Umowa najmu lokalu socjalnego z Gminą Rzgów” - zwiększenie o kwotę 115,32 zł. 


