
 

Uchwała   Nr   316 / LXV / 2017 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2026. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze 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 (j.t. Dz. U. z 2016r., 

poz. 1870 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 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 Robacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia  
 

do uchwały nr 316/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 

 

 

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 

wprowadzonej Uchwałą nr 307/LXII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2017 

roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 

 

1. Zarządzeniem nr 84/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 381.805,00 zł, w 

tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 226.2098,00 zł oraz z 

tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 

kwotę 155.507,00 zł, 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 381.805,00 zł, w 

tym: o kwotę 221.868,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,  o 

kwotę 4.430,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi tego zadania i o 

kwotę 155.507,00 zł na wypłatę zasiłków stałych; przeniesiono z rezerwy celowej na 

odprawy emerytalne kwotę 28.071,00 zł na wypłaty odpraw emerytalnych w placówkach 

oświatowych.  

 

2. Uchwałą nr 310/LXIII/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 262.500,00 zł, w 

tym: z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 232.500,00 zł i z tytułu 

środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.000,00 zł, 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 262.500,00 zł, w 

tym: o kwotę 225.000,00 zł na wydatki bieżące w placówkach oświatowych i o kwotę 

37.500,00 zł na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych (w 

tym o kwotę 35.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe). 

 

3. Zarządzeniem nr 88/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku: 

 w planie wydatków bieżących przeniesiono: kwotę 1.000,00 zł zaplanowaną na podróże 

służbowe radnych na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej, kwotę 15.590,00 zł 

przeniesiono z pozostałych wydatków na gospodarkę komunalną na wydatki związane 

utrzymaniem zieleni na terenie miasta w kwocie 1.290,00 zł oraz na wydatki związane z 

realizacją zadania pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni 

na terenie miasta Gostynina - zakup kotłów" w kwocie 14.300,00 zł.  

 

4. Uchwałą nr 311/LXIV/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 139.748,00 zł, w 

tym: z tytułu odszkodowania o kwotę 1.208,00 zł, z dzierżawy mienia w o kwotę 400,00 zł, 

z opłat i kosztów sądowych o kwotę 449,00 zł, z podatku od środków  transportowych od 

osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł, z opłaty produktowej o kwotę 1.076,00 zł, z podatku 

od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł, z kar pieniężnych 

od osób fizycznych o kwotę 40,00 zł, z kosztów upomnień o kwotę 3.093,00 zł, z opłaty za 



ślub poza USC o kwotę 1.000,00 zł, z opłat za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów 

świadectw o kwotę 280,00 zł, z kar umownych od osób prawnych o kwotę 8.902,00 zł i ze 

zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.300,00 zł. 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 139.748,00 zł 

na wydatki inwestycyjne roczne. 

 

5. Uchwałą nr 315/LXV/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku: 

 w planie wydatków bieżących przeniesiono kwotę 82.800,00 zł z dotacji celowej dla 

organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie 

przedsięwzięcia pn. Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola na wynagrodzenia 

osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych w kwocie 80.300,00 

zł i na wypłatę zasądzonego odszkodowania w kwocie 2.500,00 zł. 

 

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono 

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026: 
 

 w 2017 roku: 

Poz. Wyszczególnienie Kwota zmiany 
Kwota po 

zmianie 

1 Dochody ogółem 784 053,00 63 350 524,29 

1.1 Dochody bieżące 784 053,00 61 009 964,29 

1.1.3 podatki i opłaty 358 398,00 13 952 748,00 

1.1.4 z subwencji ogólnej 30 000,00 14 805 769,00 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 
381 805,00 16 891 038,29 

2  Wydatki ogółem 784 053,00 69 022 917,29 

2.1 Wydatki bieżące 644 305,00 58 903 693,29 

2.2 Wydatki majątkowe 139 748,00 10 119 224,00 

8 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 

o której mowa w art. 242 ustawy 
  

8.1 
Relacja między dochodami bieżącymi  

a wydatkami bieżącymi 
139 748,00 2 106 271,00 

8.2 

Relacja między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki a wydatkami 

bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 

139 748,00 5 481 767,00 

11.1 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
143 371,00 26 100 158,34 

11.3 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 

226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
-82 800,00 8 412 357,74 

11.3.1 bieżące -82 800,00 591 409,74 

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 139 748,00 2 177 910,00 
 

W 2017 roku w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań, w poz. 9.6 i 

9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2018-2020. 

 



Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017-2026: 
 

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe na 

przedsięwzięcie pn. Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola zmniejszono o kwotę 82.800,00 zł: 

łączne nakłady finansowe do kwoty 793.200,00 zł, limit 2017 do kwoty 209.200,00 zł, limit 

zobowiązań do kwoty 793.200,00 zł po rozstrzygnięciu konkursu ofert. 

 
 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                            Andrzej Robacki 


