
Uchwała Nr 170 / XXXI / 2012

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 grudnia 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 oraz uchwałą 
nr 154/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 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 170/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 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  dzierżawę  systemu  telekomunikacyjnego,  której  płatności 

przypadają  na  lata  2013-2015,  wydatki  wynikające  z  umowy  będą  zabezpieczone  w 
projekcie budżetu na 2013, 2014 i 2015 rok,

− zwiększono  łączne  nakłady  finansowe  o  kwotę  5.381,00  zł  oraz  zwiększono  limit 
wydatków w 2012 roku o kwotę 5.381,00 zł na budowę budynku mieszkalnego przy ul.  
Krośniewickiej,  w  tym  zmniejszono  środki  z  Krajowego  Funduszu  Mieszkaniowego  o 
kwotę 2.457,00 zł tj. do kwoty 311.185,00 zł i zwiększono środki własne o kwotę 7.838,00 
zł tj. do kwoty 399.478,00 zł,

− zmniejszono  łączne  nakłady  finansowe  o  kwotę  5.381,00  zł  oraz  zmniejszono  limit 
wydatków w 2012 roku o kwotę 5.381,00 zł na budowę budynku mieszkalnego przy ul.  
Kościuszkowców  i  Targowej,  w  tym  zmniejszono  środki  z  Krajowego  Funduszu 
Mieszkaniowego o kwotę  5.743,00 zł  tj.  do kwoty 312.680,00 zł  i  zwiększono środki 
własne o kwotę 362,00 zł tj. do kwoty 394.557,00 zł,

− zmniejszono limit wydatków w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1” o kwotę 175.450,00 zł  pochodzącą ze środków 
własnych.

W  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  programach, 
projektach lub zadaniach:
− zmniejszono  limity  wydatków  na  realizację  przedsięwzięcia  „Regionalny  Program 

Operacyjny  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013  Projekt  Termy  Gostynińskie  - 
Budowa  Centralnego  Parku  Rekreacji,  Balneologii,  Turystyki  i  Wypoczynku  Termy 
Gostynińskie” w latach 2012-2013 o kwotę łączną 18.678.000,00 zł,

− przeniesiono z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w 
okresie  dłuższym  niż  rok  przedsięwzięcie  „Budowa  Miejskiego  Centrum  Handlowo-
Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji”, na podstawie 
umowy  nr  RPMA.05.02.00-14-056/09-00  o  dofinansowanie  realizacji  projektu 
„Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby 
miejskiego  centrum  handlowo  –  usługowego  wraz  z  otoczeniem”  z  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.  W  związku  z  planowaną  częściową  spłatą 
wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji w 2012 roku w kwocie 7.374.780,00 
zł,  skrócono do roku 2020 okres całkowitej spłaty wierzytelności i skorygowano kwoty 
długu w latach 2012-2027, w tym kwoty długu spłacanego wydatkami.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


