
 

Zarządzenie   Nr   165 / 2017 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 29 grudnia 2017 roku 

 

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

grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017-2028. 

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

publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) – zarządzam, 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 2017-2028 załącznik nr 1 – 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
                                                                  BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 

 
            mgr Paweł Witold Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia  
 

 

do Zarządzenia nr 165/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 grudnia 2017 roku 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 

 
 

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 

355/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonano 

następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 
 

1. Zarządzeniem nr 163/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 2.021,00 zł z 

tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 2.021,00 zł 

przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

ćwiczeniowe oraz na koszty ich zakupu, przeniesiono wydatki w kwocie 20.500,00 zł z 

rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta w kwocie 15.500,00 zł 

(wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst), na promocję miasta w kwocie 

4.000,00 zł oraz na utrzymanie zieleni w kwocie 1.000,00 zł, przeniesiono wydatki w 

kwocie 1.910,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 

realizatorów programów profilaktycznych. 

 

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

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028: 
 

 w 2017 roku:  

Poz. Wyszczególnienie Kwota zmiany 
Kwota po 

zmianie 

1 Dochody ogółem -2 021,00 66 104 388,41 

1.1 Dochody bieżące -2 021,00 63 800 857,41 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 
-2 021,00 19 280 189,28 

2  Wydatki ogółem -2 021,60 71 776 781,41 

2.1 Wydatki bieżące -2 021,60 61 616 480,08 

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 

11.1 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
1 910,00 26 371 867,17 

11.2 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 

jednostki samorządu terytorialnego 
15 500,00 5 409 808,64 

 

W 2028 roku w poz. 11.5 skorygowano o kwotę 1.456.300,00 zł do kwoty 3.655.518,00 zł  

wydatki na nowe wydatki inwestycyjne. 

                                                                     

                                                             BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 

 

            mgr Paweł Witold Kalinowski 


