
 

 

Uchwała   Nr   199 / XXXIX / 2016 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 6 lipca 2016 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2016-2023. 
 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 

art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., 

poz. 885, ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                             Andrzej Robacki 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia  
 

do uchwały nr 199/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 

 

 

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 

wprowadzonej Uchwałą nr 191/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 

czerwca 2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 

 

1. Zarządzeniem nr 88/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 95.600,00 zł, w 

tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin,  

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 95.600,00 zł na 

dofinansowanie dożywiania. 

 

2. Uchwałą nr 198/XXXIX/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku: 

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 3.500,00 zł z 

wpływów z różnych opłat, 

 plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 151.506,00 zł, w tym: plan wydatków 

bieżących zwiększono o kwotę 80.281,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 6.610,00 zł na 

zwrot dotacji celowej na zadania zlecone po rozliczeniu przez Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki, o kwotę 57.000,00 zł na wydatki bieżące w placówkach oświatowych, o 

kwotę 3.171,00 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

(wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 3.500,00 zł na wydatki z zakresu ochrony 

środowiska, o kwotę 10.000,00 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej; plan wydatków 

majątkowych zwiększono o kwotę 71.225,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 117.190,00 zł 

na realizację rocznych zadań inwestycyjnych i zmniejszono o kwotę 45.965,00 zł na 

realizację przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 

 plan przychodów zwiększono o kwotę 148.006,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu. 

 

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

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 w 2016 roku: 

Poz. Wyszczególnienie Kwota zmiany 
Kwota po 

zmianie 

1 Dochody ogółem 99 100,00 57 888 774,91 

1.1 Dochody bieżące 99 100,00 57 275 992,91 

1.1.3 podatki i opłaty 3 500,00 14 210 910,00 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 
95 600,00 12 438 191,16 

2 Wydatki ogółem 247 106,00 61 626 984,16 

2.1 Wydatki bieżące 175 881,00 52 984 425,16 

2.2 Wydatki majątkowe 71 225,00 8 642 559,00 

3 Wynik budżetu -148 006,00 -3 738 209,25 



4 Przychody budżetu 148 006,00 6 977 206,00 

4.2 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 

pkt 6 ustawy 
148 006,00 1 977 206,00 

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 148 006,00 488 292,00 

8.1 
Różnica między dochodami bieżącymi a  

wydatkami bieżącymi 
-76 781,00 4 291 567,75 

8.2 

Różnica między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki a wydatkami 

bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki 

71 225,00 6 268 773,75 

11.1 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
3 171,00 23 940 952,00 

11.3 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 

226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
-45 965,00 4 550 851,00 

11.3.2 majątkowe -45 965,00 4 496 191,00 

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane -45 965,00 4 496 191,00 

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 117 190,00 4 065 518,00 

 

W poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2016 i w poz. 9.6 i 

9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2019. 

 

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016-2023: 

1. na przedsięwzięcie pn. Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci 

cieplnej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia”  

zwiększono limit na 2016 o kwotę 35,00 zł, zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.810,00 zł i 

zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.655,00 zł, 

2. na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zmniejszono o kwotę 46.000,00 zł 

łączne nakłady finansowe, limit na 2016 rok oraz limit zobowiązań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                             Andrzej Robacki 


