Uchwała Nr 68 / XIII / 2011
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 września 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 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.
§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 68/XIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045
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:
1. w przedsięwzięciu pn. Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego
Programu Comenius zwiększono o kwotę 6.000,-zł limit wydatków w 2011 roku i
zmniejszono o kwotę 6.000,-zł limit wydatków w 2012 roku, w związku z wyższymi
wydatkami przewidywanymi do poniesienia w 2011 roku,
2. w latach 2011 - 2013 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program Uczenie się przez
całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Umowa została zawarta z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe
życie”. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie, w której w ramach
programu realizowane będą wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli. Kwota dotacji
wynosi 20.000€, zgodnie z umową w 2011 roku przekazane zostanie 80% przyznanej
kwoty dotacji, natomiast w roku 2013 przekazana zostanie II transza - pozostałe 20%.
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:
1. w wydatkach bieżących w latach 2011 - 2012 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi,
ul. Czapskiego i obwodnicą. Umowa obowiązuje do 30 września 2012 roku, planowane
łączne nakłady finansowe brutto przewiduje się w wysokości 44.500,-zł,
2. w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. Budowa Miejskiego Centrum
Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w
latach 2012 – 2027 zmieniono limity wydatków. Zmiana wynika z tego, iż limity w tych
latach obejmowały spłatę wykupionej przez bank wierzytelności wraz z odsetkami,
natomiast zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych
w celu ich finansowania poniesione do dnia przyjęcia do używania. Termin odbioru
zadania przewidziany jest na koniec br., dlatego odsetki od wierzytelności naliczone od
2012 roku nie będą stanowiły kosztu realizacji inwestycji i zostały ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w poz. 7b – wydatki bieżące na obsługę długu.
W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami w Wykazie Przedsięwzięć w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w latach 2011-2013 zaktualizowano kwoty w pozycji 2e – wydatki
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w latach 2012 – 2027 zaktualizowano kwoty w
pozycji 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp oraz w latach 2011 – 2027
kwoty długu w poz. 13.
Pozostałe zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian
do uchwały budżetowej na 2011 rok wprowadzonych uchwałą nr 67/XIII/2011 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011 roku, polegających na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków bieżących.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jolanta Syska – Szymczak

