
Uchwała Nr 143 / XXVIII / 2012

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 26 września 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, uchwałą  nr 
122/XXIII/2012 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia 26 kwietnia  2012 roku,  uchwałą  nr 
126/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 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 143/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
− w przedsięwzięciu  pn.  Projekt  „Wesoły przedszkolak  w Miejskim Przedszkolu  nr  2  w 

Gostyninie”  zdjęto  limit  zobowiązań w kwocie  203.029,-zł,  w związku z  podpisaniem 
umowy na realizację projektu,

− 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  na  świadczenie  usług  kserograficznych 
wielkoformatowych  w  ramach  wydawanych  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i 
zagospodarowania  terenu,  której  płatności  przypadają  na  lata  2012-2013,  wydatki 
wynikające z umowy były zabezpieczone wcześniej w planie wydatków na 2012 rok,

− w  poz.  Gwarancje  i  poręczenia  udzielane  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego 
skorygowano limity wydatków w latach 2013-2045 na umowy – poręczenia Miejskiemu 
Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie  długoterminowych  kredytów na 
budowę budynków mieszkalnych o kwotę umorzeń tych kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji planów, zgodnie ze zmianami 
przyjętymi w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


