Uchwała Nr 173 / XXXIII / 2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 11 lutego 2013 roku
zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2013-2045.
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 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045:
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 173/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045
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:
− zwiększono o kwotę 5.133,00 zł limit wydatków w 2013 roku na realizację Programu
Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, są to środki
niewykorzystane w 2012 roku,
− przeniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę
3.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z aktualizacją
harmonogramu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy
Ci ją wydobyć”, realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
− zwiększono o kwotę 1.387,00 zł limit wydatków w 2013 roku na realizację Projektu
„Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie”, są to środki
niewykorzystane w 2012 roku,
− 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 HandlowoUsługowego - 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. Jednocześnie zwiększono o kwotę 690.000,00 zł łączne
nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013 roku, przeznaczone na dokończenie
zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W związku z częściową spłatą
w 2012 roku wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji w kwocie 5.456.533,00
zł, skorygowano limity wydatków na spłatę wierzytelności w latach 2022-2027 oraz
kwoty długu w latach 2013-2027, w tym kwoty długu spłacanego wydatkami.
W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w umowach, 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 wprowadzono
umowę na dzierżawę systemu telekomunikacyjnego, której płatności przypadają na lata 20132015, wydatki wynikające z umowy są zabezpieczone w budżecie na rok 2013 i będą
zabezpieczone w budżetach na lata 2014 i 2015.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej:
− zaktualizowano wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2013-2027, w związku z
częściową spłatą wierzytelności w 2012 roku,
− uwzględniono w kwocie długu w latach 2013-2017 oraz w rozchodach w roku 2017
umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 90.900,00 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji planów, zgodnie ze zmianami
przyjętymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.
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