
                                                                                                        

UCHWAŁA NR VII/32/2015                                                                                                      

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE                                                                                                                                

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015 - 2018 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); w związku  

z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 stycznia 2015 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018 wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golina” – zmiany 

określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2) W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Golina na lata 2015-2018 – 

zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 
                                                                       Urszula Furmaniak  

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/32/2015                                                                                                      

Rady Miejskiej w Golinie                                                                                                                            

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015- 2018 

 

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o kwotę 862 228,29 zł wolnych środków  

z roku 2014, przyjętą do przychodów budżetu roku 2015. Równocześnie zaktualizowano 

planowane dochody i wydatki budżetu na rok 2015, w wyniku czego wysokość nadwyżki 

budżetowej uległa zmianie z kwoty 889 500,00 do 27 271,71 zł. Planowana wysokość 

rozchodów pozostaje bez zmian. 

W kolumnie „Wykonanie 2014” wprowadzono wykonanie faktyczne na podstawie danych 

rzeczywistych ze sprawozdań za rok 2014.  

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” skorygowano w kolumnie „Łączne 

nakłady finansowe” kwotę wydatków na przedsięwzięcie „Budowa przyszkolnej hali 

widowiskowo-sportowej w Golinie” z kwoty 4 500 000,00 zł na kwotę 4 501 537,50 zł, 

uwzględniającą wydatki faktycznie poniesione w roku 2014, przyjmując ponadto  

(w załączniku nr 1 i nr 2), że jest to inwestycja kontynuowana, zgodnie ze wskazaniem 

Uchwały Nr 4/208/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  

25 lutego 2015 r. W załączniku Nr 1 wartość wydatków majątkowych kontynuowanych 

zwiększono o 500 000 zł planowanych do poniesienia w roku 2015 na budowę hali.  


