
UCHWAŁA NR XXIV/110/2016 

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE 

z 28 lipca 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) 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 XXIV/110/2016 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 lipca 2016 r. 

 

 

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

 

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują: 

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz 

wynik budżetu w roku 2016 dostosowano dochody i wydatki do uchwały budżetowej. 

Natomiast w latach 2017-2018 wprowadzone zmiany dotyczą także zwiększenia 

przychodów i rozchodów budżetu. 

 

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

przedsięwzięcia, na które Gmina otrzyma pomoc w ramach PROW na lata 2014-2020: 

a) Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego. Łączne 

zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 359 296,00 zł, które w poszczególnych 

latach przedstawia się następująco: 

- 2016 rok  -                     2 214,00 zł 

- 2017 rok  -                 351 430,00 zł 

- 2018 rok  -                     5 652,00 zł 

 

b)   Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej. 

Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 400 893,00 zł, które 

w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

     - 2016 rok  -                     2 706,00 zł 

     - 2017 rok  -                 393 646,00 zł 

     - 2018 rok  -                     4 541,00 zł  

 

       W dniu 22 lipca 2016 roku Gmina otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego                 

o przyznaniu promesy na w/w zadania, a podpisanie umów zostało wyznaczone na dzień 

19.08.2016 r. Celem zabezpieczenia całkowitych kosztów zadań wskazanych                     

w złożonych wnioskach Gmina planuje skorzystać w 2017 roku z pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014 – 2020. Po wykonaniu zadań 

inwestycyjnych i ich rozliczeniu w 2018 roku planuje się otrzymanie pomocy oraz 

całkowitą spłatę zaciągniętej pożyczki.  

 


