
Uchwała   Nr   195/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

zmieniająca  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. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust. 3 i
art.  121 ust.  8  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, 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:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 przyjmuje brzmienie

określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska - Szymczak



Objaśnienia 

do uchwały nr 195/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2013-2022  wprowadzono  następujące
zmiany:
− w poz. 1. „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 80.103,00 zł do kwoty 49.229.093,82 zł

(kwotę 21.603,00 zł wprowadzono do budżetu Zarządzeniem nr 53/2013 z dnia 12 czerwca
2013 roku, kwotę 58.500,00 zł wprowadzono Uchwałą nr 194/XXXVIII/2013 z dnia 26
czerwca 2013 roku,

− w poz. 1.1. „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 80.103,00 zł, do kwoty 46.192.918,82
zł,

− w poz. 1.1.5. „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”
zwiększono  się  o  kwotę  77.603,00  zł  do  kwoty  5.601.527,57  zł  (kwotę  21.603,00  zł
wprowadzono do budżetu Zarządzeniem nr 53/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, kwotę
56.000,00 zł wprowadzono Uchwałą nr 194/XXXVIII/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku),

− w poz. 2. „Wydatki ogółem” zwiększono się o kwotę 80.103,00 zł do kwoty 44.790.681,82
zł, (kwotę 21.603,00 zł wprowadzono Zarządzeniem nr 53/2013 z dnia 12 czerwca 2013
roku, kwotę 58.500,00 zł wprowadzono Uchwałą nr 194/XXXVIII/2013 z dnia 26 czerwca
2013 roku),

− w poz. 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 80.103,00 zł do kwoty 41.806.831,82
zł, 

− w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono
o  kwotę  46.843,00  zł  do  kwoty  21.351.725,00  zł,  (kwotę  27.803,00  zł  wprowadzono
Zarządzeniem nr 53/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, kwotę 19.040,00 zł wprowadzono
Uchwałą nr 194/XXXVIII/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku),

− 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,

− w  poz.  12.4  „Wydatki  majątkowe  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 12.335,00 zł  do kwoty 1.760.050,00 zł  z  tytułu  dotacji  celowych do samorządu
województwa  na  realizację:  Projektu  kluczowego  „Przyspieszenie  wzrostu
konkurencyjności  województwa   mazowieckiego  przez  budowanie  społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej  na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu” – 1.809,00 zł  oraz Projektu  kluczowego „Rozwój  elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności  potencjału  województwa”  –  10.526,00  zł,  współfinansowanych  z
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

          Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska - Szymczak


