
Zarządzenie Nr 57 / 2013 
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
zmieniające uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2022. 
 
 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, zmienionej uchwałą nr 
173/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku, zarządzeniem nr 
16/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 marca 2013 roku, uchwałą nr 
179/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 marca 2013 roku, uchwałą nr 
187/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem 
nr 42/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą nr 
190/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2013 roku, Uchwałą nr 
195/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku, załącznik nr 
1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 przyjmuje brzmienie określone w 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

mgr inż. Jadwiga Kaczor 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objaśnienia  

 

do zarządzenia nr 57/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2013 roku 
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 
 

Uchwałą nr 195/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 
roku zmieniającej uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 
grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 w poz. 
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 zwiększono o kwotę łączną 200,25 zł do kwoty 
363.800,00 zł, w tym z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Programu 
„Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół – 100,00 zł i z tytułu 
odsetek od środków na rachunku bankowym Projektu „Wesoły przedszkolak w Miejskim 
Przedszkolu nr 2” – 100,25 zł. Zmiana ta została uwzględniona w wersji papierowej w 
załączniku nr 1 i w objaśnieniach do uchwały. W wersji elektronicznej w programie Bestia 
zmianę uwzględniono w objaśnieniach, ale nie została ona zatwierdzona w wersji 
elektronicznej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Niniejszym zarządzeniem koryguje się w 
wersji elektronicznej kwotę w poz. 12.1. 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
mgr inż. Jadwiga Kaczor 

 


