
UCHWAŁA NR  XLIV/223/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 listopada 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 (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 29 grudnia 2016 r.  

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 

- uchwałą Nr XLII/212/2017 z dnia 26 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 do Uchwały Nr XLIV/223/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 listopada 2017 r. 

 

 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany: 

1) aktualny plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2017, na 

podstawie ostatniej uchwały budżetowej. 

Do planu przychodów wprowadzono pozostałe wolne środki z roku 2016 w kwocie 

382 682,37 zł oraz spłatę pożyczki udzielonej dla spółki wodnej w kwocie 25 000,00 zł, która 

już wpłynęła na konto gminy. Tym samym zniesiony został plan z tytułu spłaty pożyczki w 

roku 2018. Plan przychodów zmniejszono natomiast o przychody z tytułu planowanej 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 474 000,00 zł oraz kredytu 

długoterminowego w kwocie 469 500,00 zł. Po wprowadzeniu w/w zmian zmianie uległ  dług 

publiczny oraz rozchody budżetu w następnych latach. 

2) wynikające z aktualizacji Wykazu przedsięwzięć: 

- w przedsięwzięciu realizowanym przez klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Golinie    

„ Kopalnia kompetencji- rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” zmniejszono łączne 

nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz limit w poszczególnych latach z uwagi na to, że 

udział własny w Projekcie stanowi wkład rzeczowy ( wynajem sal).W związku z podpisaniem 

umów i zaangażowaniem środków zmniejszono także limit zobowiązań. 

- w przedsięwzięciu „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie 

K OSI” zaktualizowano limit wydatków roku 2017 w oparciu o przewidywanie wykonanie  

oraz w roku 2018 przyjmując planowane wydatki ujęte w projekcie budżetu. Tym samym 

zmianie uległa ogólna kwota przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań.  

- w przedsięwzięciu „uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie K OSI” 

zmniejszone zostały koszty jego realizacji z uwagi na mniejsze wykonanie wydatków w roku 

2017, limit 2017 roku oraz limit zobowiązań. Zwiększono natomiast limit wydatków roku 

2018. 

- z uwagi na planowane rozliczenie finansowe przedsięwzięć „ Przebudowa drogi w m. 

Golina ul Generała Sikorskiego” oraz „ Przebudowa drogi w m. Golina ul. Bohaterów  

II Wojny Światowej” w limicie wydatków roku 2017, limit wydatków na rok 2018 został 

zniesiony. Nastąpi tu tylko rozliczenie merytoryczne zadań bez zaangażowania finansowego. 


