
Uchwała   Nr   171 / XXXIII / 2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 11 kwietnia 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 2015r., poz. 1515 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 171/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 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 163/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 04 kwietnia
2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 170/XXXIII/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku:
− plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 103.126,00 zł, w

tym:  zwiększono o kwotę 130.000,00 zł  z  tytułu dotacji  celowej z  budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin i  zmniejszono o kwotę 26.874,00 zł z tytułu
części oświatowej subwencji ogólnej,

− plan  wydatków  ogółem  zwiększono  o  kwotę  410.642,00  zł,  w  tym:  plan  wydatków
bieżących zwiększono o kwotę 549.086,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 111.570,00 zł na
wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 115.915,00 zł na
wydatki związane z obsługą organów jst (w tym na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę
183.000,00  zł  na  wydatki  placówek  oświatowych  (w  tym  o  kwotę  113.000,00  zł  na
wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 130.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, o
kwotę 8.601,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miasta (w tym na wynagrodzenia i
pochodne); plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 138.444,00 zł na realizację
przedsięwzięć,

− plan przychodów zwiększono o kwotę 307.516,00 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 103 126,00 zł 57 248 724,75 zł
1.1 Dochody bieżące 103.126,00 zł 56 637 262,75 zł
1.1.4 z subwencji ogólnej -26.874,00 zł 14 113 236,00 zł

1.1.5
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące

130.000,00 zł 12 093.093,00 zł

2 Wydatki ogółem 410.642,00 zł 60 428 286,00 zł
2.1 Wydatki bieżące 549.086,00 zł 52 320 594,00 zł
2.2 Wydatki majątkowe -138.444,00 zł 8 518 334,00 zł
3 Wynik budżetu -307.516,00 zł -3 590 203,25 zł
4 Przychody budżetu 307.516,00 zł 6 829 200,00 zł

4.2
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy

307.516,00 zł 1 829 200,00 zł

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 307.516,00 zł 340 286,00 zł

8.1
Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami 
bieżącymi

-445.960,00 zł 4 316 668,75 zł

8.2
Różnica między dochodami bieżącymi, 
skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 
pomniejszonymi  o wydatki

-138.444,00 zł 6 145 868,75 zł

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich 237.516,00 zł 23 917 627,00 zł



naliczane

11.2
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 
jednostki samorządu terytorialnego

115.915,00 zł 5 587 176,00 zł

11.3
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 
ust. 3 pkt 4 ustawy

-138.444,00 zł 4 581 456,00 zł

11.3.2 majątkowe -138.444,00 zł 4 542 156,00 zł
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane -138.444,00 zł 4 542 156,00 zł
W poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2016, 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.  Termomodernizacja  i  remont  komunalnego budynku mieszkalnego

przy ul.  3  Maja 14 wraz  z  wykonaniem instalacji  umożliwiających zasilenie  w co i  cwu
komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b w związku ze zmniejszeniem
wydatków w 2016 roku na to przedsięwzięcie oraz z podpisaniem umów z wykonawcami
zmniejszono  łączne  nakłady finansowe i  limit  na  2016 o  kwotę  138.444,00  zł  oraz  limit
zobowiązań o kwotę 537.238,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             Andrzej Robacki


