Uchwała Nr 89 / XVI / 2011
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2011 roku
zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10
lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20112045.
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 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej
w Gostyninie: nr 37/VI/11 z dnia 30 marca 2011 roku, nr 50/IX/2011 z dnia 31 maja 2011
roku, nr 57/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, nr 62/XI/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku,
nr 64/XII/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, nr 68/XIII/2011 z dnia 28 września 2011 roku,
nr 76/XV/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
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. wprowadza się załącznik nr 4 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej – zbiorczo, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4. wprowadza się załącznik nr 5 – Zbiorczo przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do
niniejszej uchwały,
5. w § 2 wykreśla się pkt 1 lit. a oraz pkt 2.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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