Uchwała Nr 154 / XXIX / 2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 14 listopada 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, uchwałą nr
143/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 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 154/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
− 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 usługi utrzymania urządzeń oświetleniowych
ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta, której płatności
przypadają na lata 2013-2014, wydatki wynikające z umowy będą zabezpieczone w
projekcie budżetu na 2013 i 2014 rok,
∗ wprowadzono umowę na dostęp do Internetu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
które płatności przypadają na lata 2012-2014, wydatki wynikające z umowy
zabezpieczone są w budżecie Ośrodka na 2012 rok oraz będą zabezpieczone w
projekcie budżetu na 2013 i 2014 rok,
∗ w przedsięwzięciu pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar
wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji zdjęto limit zobowiązań w kwocie
225.507,-zł, w związku z podpisaniem umowy objętej limitem.
Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) przez przedsięwzięcia rozumie się wieloletnie umowy, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W związku z tym
z Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z umów, których realizacja
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok usunięto niżej
wymienione umowy, ponieważ mimo, iż płatności z nich wynikające wykraczają poza rok
budżetowy, to zostały one zawarte na okres 1 roku, nie są zatem umowami wieloletnimi:
− umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb
składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi, która została zawarta na rok, tj. na okres
od 01.06.2012r. do 31.05.2013r.,
− umowa na świadczenie usług kserograficznych wielkoformatowych w ramach
wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która została
zawarta na rok, tj. na okres od 01.06.2012r. do 31.05.2013r..
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”
realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej podzielono na wydatki bieżące i
majątkowe, tj. uwzględniono w wydatkach majątkowych planowany w 2013 zakup roku
kserokopiarki do obsługi Programu w kwocie 9.000,00 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji planów, zgodnie ze zmianami
przyjętymi w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową.
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