
Uchwała   Nr   219 / XLIII / 2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 listopada 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. z 2013r., poz. 885 ze 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,  Uchwałą  nr
195/XXXVIII/2013  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  26  czerwca  2013  roku,
Zarządzeniem  nr  57/2013  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  27  czerwca  2013  roku,
Uchwałą nr 206/XLI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013 roku:

− załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 przyjmuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

− załącznik  nr  2  –  Wykaz  przedsięwzięć  wieloletnich  przyjmuje  brzmienie  określone  w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr  Jolanta Syska - Szymczak
    



Objaśnienia 

do uchwały nr 219/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2013-2022  wprowadzono  następujące
zmiany:
1. w 2013 roku:
− w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 690.659,01 zł do kwoty 50.279.205,83

zł:
• kwotę 687.659,01 zł wprowadzono Zarządzeniem nr 107/2013 z dnia 30 października

2013 roku, 
• kwotę 3.000,00 zł wprowadzono Uchwałą nr 211/XLII/2013 z dnia 07 listopada 2013

roku,
− w  poz.  1.1 „Dochody  bieżące” zwiększono  o  kwotę  690.659,01  zł,  do  kwoty

47.216.430,83 zł:
• kwotę 687.659,01 zł wprowadzono Zarządzeniem nr 107/2013 z dnia 30 października

2013 roku, 
• kwotę 3.000,00 zł wprowadzono Uchwałą nr 211/XLII/2013 z dnia 07 listopada 2013

roku,
− w poz.  1.1.5 „dochody bieżące  z  tytułu dotacji  i  środków przeznaczonych na cele

bieżące” zwiększono się o kwotę 687.659,01 zł do kwoty 6.711.745,58 zł:
• kwotę 687.659,01 zł wprowadzono Zarządzeniem nr 107/2013 z dnia 30 października

2013 roku,
− w  poz.  2 „Wydatki  ogółem” zwiększono  się  o  kwotę  690.659,01  zł  do  kwoty

45.840.793,83 zł:
• kwotę 687.659,01 zł wprowadzono Zarządzeniem nr 107/2013 z dnia 30 października

2013 roku, 
• kwotę 3.000,00 zł wprowadzono Uchwałą nr 211/XLII/2013 z dnia 07 listopada 2013

roku,
− w  poz.  2.1 „Wydatki  bieżące” zwiększono  o  kwotę  690.659,01  zł  do  kwoty

42.917.443,83 zł:
• kwotę 687.659,01 zł wprowadzono Zarządzeniem nr 107/2013 z dnia 30 października

2013 roku, 
• kwotę 3.000,00 zł wprowadzono Uchwałą nr 211/XLII/2013 z dnia 07 listopada 2013

roku,
− w  poz.  11.1 „Wydatki  bieżące  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane”

zwiększono o kwotę 15.570,00 zł do kwoty 21.356.335,00 zł:
• kwotę  15.570,00 zł  wprowadzono Zarządzeniem nr  107/2013 z  dnia  30  października

2013 roku,
− w  poz.  12.3.1 „Wydatki  bieżące  na  programy,  projekty  lub  zadania  finansowane

środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 208,06 zł do
kwoty 342.439,76 zł w związku ze zmianami w planie wydatków w Projekcie „Wesoły
przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie”,

2. w  latach  2014-2022  dostosowano  kwoty  do  danych  ujętych  w  projekcie  uchwały
budżetowej  na  2014  rok  i  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2014 – 2022.

W  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dostosowano  kwoty
łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 2014 roku oraz limity zobowiązań do



danych ujętych w projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata
2014 – 2022, tj:
− na Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć"

łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 140.000,00 zł tj. do kwoty 724.000,00 zł, a
limit wydatków w 2014 roku zwiększono o kwotę 140.000,00 zł tj. do kwoty 270.000,00 zł
w  związku  z  przedłużeniem  realizacji  projektu  do  dnia  31  grudnia  2014  roku  i
zwiększeniem jego wartości,

− na zadanie pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej
łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 305.000,00 zł tj. do kwoty 375.000,00 zł,
limit wydatków w 2014 roku zwiększono o kwotę 305.000,00 zł tj. do kwoty 360.000,00
zł, a limit zobowiązań zwiększono o kwotę 242.270,00 zł tj. do kwoty 312.270,00 zł w
związku z ujęciem w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok kwoty 360.000,00 zł na
opracowanie projektu budowlanego, wykonanie przyłącza energetycznego i rozpoczęcie
budowy  budynku  wielorodzinnego  z  60  lokalami  socjalnymi  przy  ul.  Targowej.  W
listopadzie br. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego na kwotę
62.730,00 zł, której wydatkowanie przewidziano w roku 2013 w kwocie 15.000,00 zł i w
roku 2014 w kwocie 47.730,00 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr  Jolanta Syska - Szymczak


