
Uchwała   Nr   187 / XXXVI / 2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 kwietnia 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 2013-2022.

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  2013-2022,  zmienionej  uchwałą  nr
173/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku, zarządzeniem nr
16/2013  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  6  marca  2013  roku,  uchwałą  nr
179/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 marca 2013 roku:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 przyjmuje brzmienie

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

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

          Arkadiusz Górski



Objaśnienia 

do uchwały nr 187/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

W  Wykazie  przedsięwzięć  wieloletnich,  w  programach,  projektach  lub  zadaniach
związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt  2  i  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  wprowadzono
przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin
Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego.  W  latach  2007-2008
wykonana  została  termomodernizacja  budynków  Miejskiego  Przedszkola  nr  2  oraz
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Projekt został dofinansowany w formie refundacji
zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z
Umową Partnerską nr 1/2010 z dnia 27 października 2010 roku o wspólnej realizacji Projektu
oraz  na  podstawie  Uchwały  nr  1/Z/2012  Zarządu  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych
Pojezierza  Gostynińskiego  z  dnia  20  listopada  2012  roku  w  sprawie  realizacji  Projektu
Partnerzy zobowiązani są do zwrotu kosztów zarządzania i promocji Projektu. Wydatki te
zostaną również dofinansowane w formie refundacji po zatwierdzeniu wniosków o płatność
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Wydatki  z  tytułu  niewymagalnych  poręczeń  udzielonych  Miejskiemu  Towarzystwu
Budownictwa Społecznego, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 2.1.1 planuje
się:

− do 2045 roku w przypadku umowy – poręczenia Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa
Społecznego  w  Gostyninie  długoterminowego  kredytu  na  budowę  4  budynków
mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa),

− do 2034 roku w przypadku umowy – poręczenia Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa
Społecznego  w  Gostyninie  długoterminowego  kredytu  na  budowę  2  budynków
mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej).

W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  dokonano  aktualizacji  planów  dochodów  i
wydatków, zgodnie  ze zmianami  przyjętymi  w uchwale zmieniającej  uchwałę  budżetową.
Uwzględniono zmniejszenie  nadwyżki  budżetowej  o kwotę 904.702,00 zł  i  wprowadzono
wolne  środki,  o  których  mowa  w art.  217  ust.  2  pkt  6  ustawy o  finansach  publicznych
(nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu,  wynikająca  z  rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 904.702,00 zł z przeznaczeniem na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów. 

   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

          Arkadiusz Górski


