
UCHWAŁA NR X/46/2019 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 16 maja 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  

- Uchwałą nr IX/38/2019 z dnia 25 kwietnia 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 przychody i rozchody do 
uchwały budżetowej. W roku 2020 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 
3 151 000,00 zł jakie gmina planuje otrzymać na rewitalizację Starówki w m. Golina. 
W przychodach budżetu zmiany obejmują zmniejszenie planu kredytu 
długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku o 1 000 000,00 zł. 
Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono przychód budżetu z tytułu planowanej do 
zwrotu przez ZUW pożyczki udzielonej przez gminę w bieżącym roku wykreślając go  
z przychodów 2020 roku. W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu 
długoterminowego zmniejszeniu uległa kwota długu w poszczególnych latach  
o kwotę 1 000 000,00 zł oraz poczynając od roku 2023 zmniejszają się rozchody 
budżetu odpowiednio:  
- w roku 2023 o kwotę 200 000,00 zł 
- w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł 
- w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł 
- w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł 
 Kwoty ze zmniejszenia rozchodów w tych latach przeznacza się na wydatki 
majątkowe. 

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: 
 „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”- zmniejszono 
limit wydatków roku 2019 o kwotę 5 332,23 zł (ogólna wartość projektu nie ulega 
zmianie), 
„Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina" - w związku z otrzymaniem dofinansowania  
przedsięwzięcie  przeniesiono z wydatków pozostałych do wydatków realizowanych  
z udziałem środków unijnych zwiększając jednocześnie limity wydatków o kwotę 
dofinansowania (w roku 2019 – 600 000,00 zł, w roku 2020 - 3 151 000,00 zł), które 
po zmianach wynoszą: 
- w roku 2019  -  1 100 000,00 zł, 
- w roku 2020  -  4 151 000,00 zł. 

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Wojciech Wojdyński 
 


