
UCHWAŁA NR V/19/2019 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 24 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026  
 

  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. W uchwale nr IV/8/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026  

zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. §1 otrzymuje brzmienie: 

     Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golina obejmującą: 

      1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 

przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody 

budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie zmienia się okres objęty prognozą, który będzie 

przypadał na lata 2019 – 2027. 

2. §2 otrzymuje brzmienie: 

     Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały, gdzie zmienia się okres objęty prognozą, który będzie przypadał na lata 

2019 – 2027. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Wojciech Wojdyński 



Uzasadnienie 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 – 2026 
 
 
 
Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują: 

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik 
budżetu w roku 2019 dostosowano dochody i wydatki do uchwały budżetowej.  
Z uwagi na przedłużenie okresu objętego prognozą w załączniku tym wprowadzono 
wszystkie dane dla roku 2027.  

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe 
przedsięwzięcia majątkowe: 

              „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”. 
Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przedłużeniem jego realizacji do roku 2019 na 
podstawie aneksu Nr 2 do umowy partnerskiej i będzie realizowane w formie dotacji dla 
Powiatu Konińskiego. 

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, 
Tuliszków i Wierzbinek".  

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych i jego realizacja została 
przedłużona do marca 2019 roku. Realizacja projektu pomoże w wypełnianiu wymogów UE 
oraz planów i celów krajowych dotyczących zwiększenia udziału OZE w bilansie 
energetycznym i redukcji emisji CO2. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi również 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, co zapewni efekty ekologiczne projektu 
oraz przedsięwzięcia bieżące: 
 „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja 
baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”.  
Zakończenie realizacji projektu zgodnie z podpisanym aneksem planowane jest na  
28.02.2019 r., a dotację w kwocie 13 796,16 zł należy przekazać na konto Lidera projektu do 
dnia 31 stycznia 2019 r. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych. 
 „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Golina”. 
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019 – 2027, mające na celu zapewnienie 
transportu w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych                                          
(dofinansowanie usług MZK w Koninie). 
 

 


