
Uchwała   Nr   369 / LXXI / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 31 stycznia 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2028.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (j.t Dz. U. z 2017r., poz. 1875 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 2017r.,
poz. 2077) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017
roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2018-2028  wprowadza  się
następujące zmiany:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 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 369/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2018 rok:

1. Uchwałą nr 368/LXXI/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku:
 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 18.000,00 zł z

dotacji celowej z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst, 
 plan  wydatków  ogółem  zwiększono  o  kwotę  18.000,00  zł,  w  tym:  plan  wydatków

bieżących zwiększono o kwotę 44.800,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 18.000,00 zł
na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (na podstawie porozumienia)
i o kwotę 26.800,00 zł na wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego;  plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę  26.800,00 zł,  w
tym zmniejszono o kwotę 87.800,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i zwiększono o
kwotę 61.000,00 zł na przedsięwzięcia.

W związku z ww. zmianami  w Uchwale Budżetowej  Miasta  Gostynina wprowadzono
następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

 w 2018 roku: 

Poz. Wyszczególnienie Kwota zmiany
Kwota po
zmianie

1 Dochody ogółem 18 000,00 64 628 170,53
1.1 Dochody bieżące 18 000,00 64 128 470,53

1.1.5
z  tytułu  dotacji  i  środków przeznaczonych na
cele bieżące

18 000,00 17 033 576,53

2 Wydatki ogółem 18 000,00 68 942 157,53
2.1 Wydatki bieżące 44 800,00 60 734 913,07
2.2 Wydatki majątkowe -26 800,00 8 207 244,46
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1
Relacja między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi

-26 800,00 3 393 557,46

8.2
Relacja  między  dochodami  bieżącymi,
skorygowanymi  o  środki  a  wydatkami
bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

-26 800,00 3 393 557,46

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.3
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.
226 ust. 3 pkt 4 ustawy

61 000,00 7 242 632,99

11.3.2 majątkowe 61 000,00 6 005 004,46
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 61 000,00 6 005 004,46
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne -87 800,00 2 175 230,00

Uległ zmianie wskaźnik spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.5, w latach 2019-2021 w poz.
9.6 i 9.6.1.

W  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2018-2028,  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.  „Sprawność  –
kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i
gostynińskiego” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.081,95 zł do kwoty 17.223,53 zł w
związku z zawarciem umowy z wykonawcą. 

W  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2018-2028,  w
wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

 w związku  ze  zmianą  nazwy przedsięwzięcia  „Lodowisko  przy  ul.  Kutnowskiej”
dotychczasowe przedsięwzięcie zastąpiono nowym pn. „Budowa stałego lodowiska
sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej”, łączne nakłady finansowe,
limity i limit zobowiązań nie uległy zmianie,

 na  przedsięwzięcie  pn.  „Modernizacja  chodników  pomiędzy  ul.  Polną  a  3  Maja”
zwiększono o kwotę 61.000,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 330.225,00 zł,
limit 2018 do kwoty 321.000,00 zł, limit zobowiązań 320.385,00 zł.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Andrzej Robacki


