
UCHWAŁA NR XIX/92/2016 

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE 

z 5 maja 2016 r. 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 - 2019 

 

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 XVI/79/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 stycznia 2016 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019 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 2016 -2019” 

– 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 XIX/92/2016 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 5 maja 2016 r. 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 - 2019 

 

  

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o kwotę 378.356,00 zł wolnych środków          

z roku 2015. Równocześnie zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu na rok 

2016, w wyniku czego wysokość deficytu uległa zmianie z kwoty 983.000,00 zł do kwoty 

1.361.356,00 zł. Planowana wysokość rozchodów pozostaje bez zmian. 

 

 

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe przedsięwzięcia 

planowane do realizacji w ramach projektów w latach 2016-2018 i tak: 

 

1. W zakresie wydatków bieżących  

- Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim – integracja i harmonizacja 

referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych. 

-  Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI. 

-  Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych. 

 

2. W zakresie wydatków majątkowych 

-   Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. 

      


