Uchwała Nr 153 / XIX / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 stycznia 2020 roku
zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2034.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230
ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadza się następujące
zmiany:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

Objaśnienia
do uchwały nr 153/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034
Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr
148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku dokonano
następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:
1. Uchwałą nr 152/XIX/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku:
 plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 156.900,00 zł, w tym plan wydatków
bieżących zwiększono o kwotę 56.400,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 500,00 zł na
wydatki związane z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej, zwiększono o
kwotę 36.900,00 zł na pozostałą działalność usługową i o kwotę 20.000,00 zł na
realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (niewykorzystane środki z 2019 roku), plan wydatków
majątkowych zwiększono o kwotę 100.500,00 zł, w tym o kwotę 100.000,00 zł na
zadania roczne i o kwotę 500,00 zł na przedsięwzięcia,
 plan przychodów zwiększono o kwotę 156.900,00 zł, w tym: o kwotę 20.000,00 zł z
tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na realizację zadań
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – na pokrycie planowanego deficytu budżetu i o kwotę 136.900,00 zł z
tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono
następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:


w 2020 roku:
Poz.

Wyszczególnienie

2

Wydatki ogółem

2.1

3

Wydatki bieżące
w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycje, o których
mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wynik budżetu

4
4.2

Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.2.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy, w tym:
na pokrycie deficytu budżetu

2.1.1
2.2
2.2.1

4.3
4.3.1

Kwota
zmiany

Kwota po
zmianie

156 900,00

84 559 874,30

56 400,00

75 677 776,30

-21 200,00

33 712 921,00

100 500,00

8 882 098,00

100 500,00

8 882 098,00

-156 900,00

-5 468 638,17

156 900,00
20 000,00

6 762 638,17
1 297 476,17

20 000,00

1 297 476,17

136 900,00

136 900,00

136 900,00

136 900,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a
7.1
-56 400,00
1 368 675,83
wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi,
7.2
100 500,00
2 803 052,00
skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.
10.1
500,00 10 719 131,30
226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1.2 z tego majątkowe
500,00
8 706 899,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.
W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:
 na przedsięwzięcie pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” zmniejszono o kwotę 36.314,77 zł
limit zobowiązań do kwoty 466.156,09 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych
Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek” zwiększono o kwotę 500,00 zł łączne
nakłady finansowe do kwoty 50.500,00 zł, limit 2020 do kwoty 10.500,00 zł oraz limit
zobowiązań do kwoty 500,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na
przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

