
UCHWAŁA NR XXI/114/2020 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 08 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028  
 

  

          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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)                       

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

 §1. W uchwale nr XVII/83/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028 

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  

                    

 

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują: 

1. w załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik 

budżetu w roku 2020 dostosowano dochody, wydatki, przychody i rozchody do 

uchwały budżetowej. 

Do przychodów budżetu wprowadzone zostały wolne środki z roku 2019 w kwocie                      

1 540 630,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu. 

2. w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmianę  

w przedsięwzięciach majątkowych:   

- „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej” - zwiększenie wydatków roku 2020               

o kwotę 500 000,00 zł. W związku z powyższym zmianie uległ również limit wydatków 

oraz łączne nakłady finansowe na to zadanie, 

      - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach" - zwiększenie limitu wydatków roku 

2020 o kwotę 494 907,97 zł (niewykorzystane środki z roku 2019). Łączne nakłady na to 

zadanie nie uległy zmianie), 

      - "Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji  

kulturalnej" - zwiększenie wydatków roku 2020 o kwotę 186 527,76 zł i co z tym związane                   

zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na to zadanie.  

Umowę na wykonanie zadania planuje się podpisać w dniu 14 kwietnia 2020 roku. 
 


