
Uchwała Nr 126 / XXIV / 2012

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2045.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust. 3 i  
art.  121 ust.  8  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach  
publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1

W uchwale nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w 
sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2012-2045,  zmienionej  uchwałą  nr 
110/XXI/2012  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  29  marca  2012  roku  i uchwałą  nr 
122/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012 roku:
1. załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje 

brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje 

brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zbiorczo 

przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 4 – Zbiorczo przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania do Wieloletniej 

Prognozy  Finansowej  przyjmuje  brzmienie  określone  w  załączniku  nr  4  do  niniejszej 
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak



Uzasadnienie 

do uchwały  nr  126/XXIV/2012 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  30  maja  2012 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
− w  programach,  projektach  lub  zadaniach  związanych  z  programami  realizowanymi  z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzono przedsięwzięcie 
pn. Projekt „Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie” w ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  które  realizowane  będzie  w  Miejskim 
Przedszkolu nr 2 w latach 2012 – 2013 i ustalono limit zobowiązań w kwocie 203.029,-zł, 
zgodnie  z  wnioskiem  o  przyznanie  dofinansowania,  który  został  rekomendowany  do 
dofinansowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,

− w umowach, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  których  płatności  przypadają  w  okresie 
dłuższym niż rok wprowadzono:
• umowę dzierżawy na część działki położonej przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod 

drogę  dojazdową  do  nieruchomości  sąsiednich,  której  płatności  przypadają  na  lata 
2012-2013,

• umowę na sporządzanie  analiz  i  opinii  urbanistycznych  oraz opracowań dla  potrzeb 
składania wniosków o ustalenie  lokalizacji  drogi,  której  płatności  przypadają na lata 
2012-2013.

W Wieloletniej  Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji planów dochodów ogółem, 
dochodów  bieżących,  dochodów  bieżących  ze  środków  z  UE,   wydatków  bieżących, 
wydatków  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane,  wydatków  ogółem,  wydatków 
bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, wydatków bieżących na projekty realizowane 
przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zgodnie ze zmianami przyjętymi 
w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


