
UCHWAŁA NR LVII/305/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 19 lipca 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 2018 r. poz. 994 ) 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 dnia 28 grudnia 2017r. 

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

 - Uchwałą Nr XLIX /279/ 2018 z dnia 27 lutego 2018 roku 

-  Zarządzeniem Nr 21/ 2018 z dnia 23 marca 2018 roku  

-  Uchwałą Nr LI /287/ 2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku 

-  Zarządzeniem Nr 31/ 2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

-  Zarządzeniem Nr 48/ 2018 z dnia 14 czerwca 2018 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. 

 

 

       



UZASADNIENIE  

 

 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany: 

- aktualny plan dochodów i wydatków na rok 2018, na podstawie ostatniej uchwały 

budżetowej, 

- zmiany wydatków majątkowych na wkład krajowy na zadanie realizowane z udziałem 

środków unijnych jakim jest „ zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie 

miejsc rekreacji w Gminie Golina”. 

W związku z zaangażowaniem planowanych środków  w przedsięwzięciach: 

- kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI 

- wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI 

- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Golina 

- rewitalizacja Starówki w Gminie Golina 

zmienione zostały limity zobowiązań wymienionych zadań. 

 


