
UCHWAŁA NR XVII/86/2019 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 30 grudnia 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027  
 

  

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 roku                    

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

zmienionej:  

- Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku                                                             

- Uchwałą Nr V/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku  

- Uchwałą Nr VII/31/ 2019 z dnia 22 marca 2019 roku  

- Uchwałą Nr IX/38/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku  

- Uchwałą Nr X/46/2019 z dnia 16 maja 2019 roku  

- Uchwałą Nr XIII/60/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku  

- Uchwałą Nr XIV/63/2019 z dnia 05 września 2019 roku  

- Uchwałą Nr XV/67/2019 z dnia 17 października 2019 roku  

- Uchwałą Nr XVI/75/2019 z dnia 28 listopada 2019 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. 

 

 

       

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

                                                                                  Wojciech Wojdyński 



Uzasadnienie  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 – 2027 

 
 
 
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. 
W związku z przesunięciem realizacji projektów opisanych poniżej na rok 2020 
zaistniała konieczność w wymienionym roku zwiększenia zarówno dochodów 
majątkowych jak i wydatków dostosowując je do limitu wydatków ujętych w wykazie 
przedsięwzięć. 

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmianę                                    
- w przedsięwzięciu majątkowym „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej”  
polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 140 000,00 zł tj. 
do kwoty 335 000,00 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy również łączne 
nakłady finansowe na to zadanie tj. 1 803 744,83 zł. Ze względu na to, że nie zostały 
zaangażowane na tym zadaniu tylko środki roku 2020 zmianie ulega limit zobowiązań 
do kwoty 1 100 000,00 zł. 
Z uwagi na podpisanie umów z wykonawcami na roboty budowlane i nadzory  
w przedsięwzięciu Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina zmianie 
ulega limit zobowiązań do kwoty 369 359,14 zł, a w przedsięwzięciu Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Kawnicach do kwoty 0,00 zł. 
Z wykazu przedsięwzięć wykreślono natomiast zadanie „ Organizacja publicznego 
transportu zbiorowego na terenie gminy Golina” z uwagi na podpisanie w dniu 29 
listopada 2019 roku aneksu do umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Koninie, gdzie 
został zmieniony czasookres jej obowiązywania tj. do końca 2019 r. Na przyszłe lata 
będą zawierane umowy jednoroczne. 

 

 


