
 

Uchwała   Nr   148 / XVIII / 2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 16 stycznia 2020 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2034. 

 

 

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

gminnym (j.t Dz. U. z 2019r., poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 

i poz. 1815) 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 2019r., poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 

2245 oraz z 2019r. poz. 1649) – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 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 Hubert Reder 

 

 

 

 

 



Objaśnienia 
 

do uchwały nr 148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 

 

Od czasu przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 Uchwałą nr 

132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano 

następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok: 
 

1. Uchwałą nr 147/XVIII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku: 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 555.569,17 zł, 

na realizację w szkołach podstawowych Projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

(niewykorzystane środki z 2019 roku, w tym z UE w kwocie 470.918,61 zł), 

 plan przychodów zwiększono o kwotę 555.569,17 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 

roku środków pieniężnych na realizację Projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z 

przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. 

 

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

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 
 

 w 2020 roku:  

 

Poz. Wyszczególnienie 
Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmianie 

2 Wydatki ogółem 555 569,17 84 402 974,30 

2.1 Wydatki bieżące 555 569,17 75 621 376,30 

3 Wynik budżetu -555 569,17 -5 311 738,17 

4 Przychody budżetu 555 569,17 6 605 738,17 

4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: 555 569,17 1 277 476,17 

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 555 569,17 1 277 476,17 

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 

7.1 
Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi 
-555 569,17 1 425 075,83 

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

9.3 

Wydatki bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

555 569,17 856 921,30 

9.3.1 

w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

555 569,17 856 921,30 

9.3.1.1 
w tym finansowane środkami określonymi w art. 

5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
470 918,61 701 885,61 

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych 



10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 

226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
555 569,17 10 718 631,30 

10.1.1 z tego bieżące 555 569,17 2 012 232,20 
 

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:  

 

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: 

 na przedsięwzięcie pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” zwiększono o kwotę 555.569,17 zł 

limit 2020 roku do kwoty 824.532,30 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2019 roku, 

zwiększono o kwotę 92.230,23 zł limit zobowiązań do kwoty 502.470,86 zł w związku z 

nie zawarciem wszystkich umów z wykonawcami w 2019 roku. 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                     Andrzej Hubert Reder 


