
 

Uchwała   Nr   180 / XXII / 2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 28 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 

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

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – 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 180/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku 

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

 
Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 

171/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku dokonano 

następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok: 

 

1. Uchwałą nr 179/XXII/2020 z dnia 28 maja 2020 roku: 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 46.900,00 

zł, w tym o kwotę 36.900,00 zł  na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 10.000,00 zł 

na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych; 

przeniesiono kwotę 5.000,00 zł z wydatków bieżących na lokalny transport zbiorowy na 

wydatki bieżące w Urzędzie Miasta, 

 plan przychodów zwiększono o kwotę 46.900,00 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: 
 

 w 2020 roku:  

 

Poz. Wyszczególnienie 
Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmianie 

2 Wydatki ogółem 46 900,00 85 748 263,84 

2.2 Wydatki majątkowe 46 900,00 9 265 893,00 

2.2.1 
w tym inwestycje i zakupy inwestycje, o których 

mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 
46 900,00 9 065 893,00 

3 Wynik budżetu -46 900,00 -6 057 646,31 

4 Przychody budżetu 46 900,00 7 351 646,31 

4.3 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy, w tym: 
46 900,00 654 235,00 

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 46 900,00 654 235,00 

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

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi 
46 900,00 3 186 847,00 

 

 

W związku z zawarciem umowy o długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 

1.872.139,00 zł, który spłacany będzie w latach 2021-2032, skorygowano pozycję 10.6 o 

kwoty spłat planowanych w tych latach.  

 

 



W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:  

 

1. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

 na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza 

sanitarno-szatniowego” zmniejszono o kwotę 4.633,66 zł limit zobowiązań do kwoty 

5.835.366,34 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą. 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                     Andrzej Hubert Reder 


