
 

Zarządzenie   Nr   51 / 2019 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 16 maja 2019 roku 

 

zmieniające uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2034. 

 

 

 

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

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869) – zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 załącznik nr 1 – 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 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 51/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 maja 2019 roku 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 

 

 

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 

75/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 roku dokonano 

następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 

 

1. Zarządzeniem nr 48/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 111.575,05 zł, 

w tym zwiększono o kwotę 30.981,05 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i o kwotę 80.594,00 

zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 111.575,05 zł, 

w tym zwiększono o kwotę 7.901,05 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 

rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych 

przez gminę, o kwotę 39.400,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 44.000,00 

zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 22.980,00 zł na specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz o kwotę 100,00 zł na realizację zadań związanych w przyznawaniem 

Karty Dużej Rodziny, zmniejszono o kwotę 2.806,00 zł na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego (wynagrodzenia); przeniesiono wydatki w kwocie 6.658,00 

zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z organizacją uroczystości historycznych i 

patriotycznych (1.658,00 zł) i na wydatki związane z organizacją zawodów i turniejów 

sportowych (5.000,00 zł) oraz w kwocie 70.600,00 zł z wynagrodzeń na wydatki 

rzeczowe w placówkach oświatowych. 

 

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

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

 

 w 2019 roku:  

 

Poz. Wyszczególnienie 
Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmianie 

1 Dochody ogółem 111 575,05 69 240 843,05 

1.1 Dochody bieżące 111 575,05 68 780 343,05 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące 
111 575,05 16 920 833,11 

2 Wydatki ogółem 111 575,05 71 795 856,11 

2.1 Wydatki bieżące 111 575,05 66 091 289,11 

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 

11.1 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
-73 406,00 30 072 358,30 

 



 w latach 2021 - 2034:  

 

Przeniesiono kwoty 136.408,00 zł z wydatków majątkowych na nowe wydatki inwestycyjne 

do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmianie uległy relacje zrównoważenia wydatków 

bieżących i wskaźniki spłaty zobowiązań. 

 

W 2019 roku uchwalono wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W Uchwale nr 75/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

zmieniającej uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 zwiększono o kwoty 

136.408,00 zł w latach 2020-2034 dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz wydatki 

majątkowe na nowe wydatki inwestycyjne, w celu zrównoważenia budżetów tych lat. 

 

W 2018 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

która obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki na ten cel zostały zabezpieczone w 

wydatkach bieżących w latach 2019 i 2020, a zwiększenie stawki opłaty nie spowoduje 

zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

dlatego w 2020 roku o kwotę 136.408,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na nowe wydatki 

inwestycyjne. 

 

W latach 2021-2034 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi mogą wzrosnąć, dlatego przenosi się kwoty 136.408,00 zł z wydatków 

majątkowych do wydatków bieżących. 

 

 

                                                                   BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 

 
                                                                            mgr Paweł Witold Kalinowski 


