
UCHWAŁA NR XLII/212/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 26 października 2017 r. 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020  
 

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

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. W Uchwale Nr XXX / 146 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 

2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017- 2020 

zmienionej:           

- uchwałą Nr XXXIV / 171 / 2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku, 

- uchwałą Nr XXXVII  / 183 / 2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, 

- uchwałą Nr XXXVIII/189/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, 

- uchwałą Nr XXXIX/194/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku, 

- uchwałą Nr XL/199/2017 z dnia 14 września 2017 roku, 

- zarządzeniem Nr 51/2017 z dnia 04 października 2017 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. 

 

 

 

         Przewodnicząca Rady Miejskiej 

            

 Urszula Furmaniak 

 

 



Uzasadnienie  

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020 
 

 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany: 

1) aktualny plan dochodów, wydatków oraz przychodów na rok 2017, na podstawie ostatniej 

uchwały budżetowej, 

2) wynikające z aktualizacji Wykazu przedsięwzięć: 

- w przedsięwzięciu „LUS” Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim- usługi dla 

ludności zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia: w miejsce okresu 2017-2019 

wprowadzono okres 2017- 2018, 

- w przedsięwzięciu „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie 

K OSI integracja systemu komunikacji publicznej zwiększono środki własne na zadanie 

„ścieżka rowerowa o długości 0,250 km przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej” o kwotę 

62 690,72 zł w roku 2017 oraz zmieniono limit zobowiązań na to zadanie, 

3) w związku z podpisaniem umów i zaangażowaniem środków zmniejszono limit 

zobowiązań: 

-  na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Bohaterów       

II Wojny Światowej – Poprawa komunikacji publicznej”  

 - na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała 

Sikorskiego – Poprawa komunikacji publicznej”. 


