
 

Uchwała   Nr   303 / LX / 2017 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 20 czerwca 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 303/LX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 czerwca 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 299/LIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 czerwca 

2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 

 

1. Zarządzeniem nr 66/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku przeniesiono wydatki bieżące w 

kwocie 30,75 zł ze składek na fundusz pracy na zakup usług pozostałych związanych z 

realizacją projektu pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli 

w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie, 

 

2. Uchwałą nr 302/LX/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 3.499,35 zł z tytułu 

dotacji celowej na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 projektu pn. Akademia 

kompetencji (środki UE), 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.499,35 zł na 

realizację w Szkole Podstawowej nr 1 przedsięwzięcia pn. Akademia kompetencji; w planie 

wydatków majątkowych przeniesiono kwotę 17.141,00 zł z inwestycji rocznych do 

przedsięwzięć. 

 

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 3 499,35 62 337 694,29 

1.1 Dochody bieżące 3 499,35 59 997 134,94 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 
3 499,35 16 348 156,29 

2  Wydatki ogółem 3 499,35 68 010 087,29 

2.1 Wydatki bieżące 3 499,35 58 058 311,29 

11.1 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
-30,75 25 914 535,34 

11.3 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 

226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
25 640,35 8 422 157,74 

11.3.1 bieżące 3 499,35 674 209,74 

11.3.2 majątkowe 17 141,00 7 742 948,00 

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 17 141,00 7 729 314,00 

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne -17 141,00 2 123 462,00 

12.1 

Dochody bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

3 499,35 320 213,14 



12.1.1 
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 
3 499,35 310 755,73 

12.1.1.1 

 - w tym środki określone w art. 1 pkt 2 ustawy 

wynikające wyłącznie z zawartych umów na 

realizację programu, projektu lub zadania 

3 499,35 239 793,29 

12.3 

Wydatki bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

3 499,35 418 929,74 

12.3.1 
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 
3 499,35 334 821,73 

12.3.2 

Wydatki bieżące na realizację programu, 

projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 

zawartych umów z podmiotem dysponującym 

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

3 499,35 338 420,61 

 

W 2017 roku w poz. 9.5 uległ zmianie wskaźnik spłaty zobowiązań. 
 

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017-2026: 
 

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 

20 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji 

zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 3.499,35 zł, tj. o środki niewykorzystane w roku 2016, 

planowane do wykorzystania w 2017 roku. 
 

2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe na 

przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy 

ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu 

komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b zwiększono o kwotę 

17.141,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 1.417.663,00 zł, limit 2017 do kwoty 

973.141,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 20.361,40 zł w związku z planowanym 

zwiększeniem wydatków na to przedsięwzięcie. 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                            Andrzej Robacki 

 

 


