
 

Zarządzenie   Nr   164 / 2018 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

zmieniające uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2018-2035. 

 

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) – zarządzam, 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 2018-2035 załącznik 

nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2035 otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
                                                                  BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 

 
            mgr Paweł Witold Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia  
 

do Zarządzenia nr 164/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2018 roku 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 

 

 

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 

wprowadzonej Uchwałą nr 37/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 

roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 

 

1. Zarządzeniem nr 161/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 32.805,00 zł, w 

tym: zwiększono o kwotę 40.889,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie, o kwotę 270,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z 

budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów 

rządowych, o kwotę 6.056,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane 

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci i o kwotę 4.589,00 zł  ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych 

na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw oraz zmniejszono o kwotę 

18.999,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin,   

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 32.805,00 zł, w 

tym zwiększono o kwotę 1,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o 

kwotę 4.589,00 zł na wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania 

rodzin i pieczy zastępczej (wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 270,00 zł na zakup 

podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych, o kwotę 6.056,00 zł na realizację 

świadczenia wychowawczego (w tym o kwotę 4.350,00 zł na składki na ubezpieczenie 

społeczne) i o kwotę 40.889,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz zmniejszono 

o kwotę 13.000,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 6.000,00 zł na zasiłki stałe, 

przeniesiono wydatki w kwocie 33,00 zł z wydatków rzeczowych na funkcjonowanie 

Ochotniczej Straży Pożarnej na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 1.200,00 zł z 

wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe w szkole muzycznej, w kwocie 

4.046,00 zł z wydatków rzeczowych na pomoc społeczną i rodzinę na wynagrodzenia 

bezosobowe i składki od nich naliczane.  

 

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

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035: 

 

 

 

 

 

 



 w 2018 roku:  

 

Poz. Wyszczególnienie 
Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmianie 

1. Dochody ogółem 32 805,00 68 027 485,22 

1.1 Dochody bieżące 32 805,00 66 563 399,22 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 
32 805,00 19 342 582,82 

2 Wydatki ogółem 32 805,00 75 593 381,46 

2.1 Wydatki bieżące 32 805,00 66 364 085,58 

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 

11.1 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
11 818,00 28 694 088,12 

 

W 2030 roku w poz. 11.5 skorygowano o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.923.788,00 zł 

nowe wydatki inwestycyjne. 

 
                                                                  BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 

 
            mgr Paweł Witold Kalinowski 

 

 

 


