Uchwała Nr 311 / XLII / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 stycznia 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2034.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
W uchwale nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące
zmiany:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 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 311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034
Od czasu przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 297/XLI/2021 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonano następujących zmian w
Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 310/XLII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku:
 plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 394.600,00 zł, w tym plan wydatków
majątkowych zwiększono o kwotę 394.600,00 zł, w tym: o kwotę 112.600,00 zł na
przedsięwzięcia i o kwotę 282.000,00 zł na roczne zadania inwestycyjne,


plan przychodów zwiększono o kwotę 394.600,00 zł, z tytułu przekazanych miastu w
2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu
„Laboratoria Przyszłości”.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono
następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 w 2022 roku:
Poz.

Wyszczególnienie

Kwota
zmiany
394 600,00

Kwota po
zmianie
86 505 245,25

394 600,00

14 991 122,93

2

Wydatki ogółem

2.2

394 600,00

12 991 122,93

3

Wydatki majątkowe, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których
mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
Wynik budżetu

-394 600,00

-8 500 684,93

4
4.2

Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:

394 600,00
394 600,00

10 324 724,93
9 119 731,93

4.2.1

na pokrycie deficytu

394 600,00

8 500 684,93

Kwota długu
-2 518 377,00
Różnica między dochodami bieżącymi
7.2
394 600,00
skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.
10.1
112 600,00
226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1.2 majątkowe
112 600,00

12 477 594,51

2.2.1

6

10 759 895,93

20 366 310,25
14 005 422,93

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.
W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w 2021 roku w kwocie 2.518.377,00 zł, skorygowano:
 kwotę długu w latach 2022-2029,



spłaty rat kapitałowych kredytów w latach 2027-2030, w tym spłaty wynikające z
tytułu zobowiązań już zaciągniętych,
 w celu zbilansowania budżetów 2027-2030 zwiększono wydatki majątkowe na
inwestycje.
Zmianie uległ wynik budżetu w latach 2027-2030 oraz kwota prognozowanej nadwyżki
budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów.
W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr
1” – Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 142.500,00 zł, limit 2022 roku
w kwocie 112.600,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 112.600,00 zł. W 2021 roku
zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 29.900,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

