
 

Uchwała   Nr   255 / XXXIV / 2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 10 czerwca 2021 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2021-2034. 

 

 

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 z późn. 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 (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305) – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

W uchwale nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 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 255/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2021 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 

 

 
Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 

252/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 roku dokonano 

następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 
 

1. Zarządzeniem nr 54/2021 z dnia 31 maja 2021 roku: 

 w planie wydatków bieżących przeniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł z 

wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług związanych z realizacją Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

profilaktyki narkomanii. 

 

2. Uchwałą nr 254/XXXIV/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku: 

 plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 207.701,48 zł, w tym plan dochodów 

bieżących zwiększono o kwotę 207.701,48 zł, w tym: o kwotę 3.176,00 zł z opłaty z 

tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 2.759,49 zł z wpływów z 

rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 160.000,00 zł z podatku dochodowego od osób 

prawnych, o kwotę 10.520,52 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 13.402,00 zł 

dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, o kwotę 1.204,00 zł 

wpływy z pozostałych odsetek i o kwotę 16.639,47 zł wpływy ze zwrotów dotacji, 

 plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 207.701,48 zł, w tym plan wydatków 

bieżących zwiększono o kwotę 48.686,48 zł, w tym: zwiększono o kwotę 17.884,48 zł 

na wydatki bieżące w Urzędzie Miasta, o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z 

utworzeniem punktu szczepień, o kwotę 13.402,00 zł na pomoc materialną o charakterze 

socjalnym dla uczniów i o kwotę 12.400,00 zł na wydatki bieżące w gospodarce 

komunalnej; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 159.015,00 zł, w tym: 

zwiększono o kwotę 208.515,00 zł na przedsięwzięcia i zmniejszono o kwotę 49.500,00 

zł na roczne zadania inwestycyjne. 

 

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

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 
 

 w 2021 roku:  
 

Poz. Wyszczególnienie 
Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmianie 

1 Dochody ogółem 207 701,48 86 178 098,61 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 207 701,48 83 442 473,61 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych  
160 000,00 1 050 405,50 

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące  
13 402,00 25 768 343,13 



1.1.5 pozostałe dochody bieżące 34 299,48 23 103 395,98 

2 Wydatki ogółem 207 701,48 95 782 108,72 

2.1 Wydatki bieżące 48 686,48 81 301 195,72 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -15 000,00 34 982 904,28 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 159 015,00 14 480 913,00 

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których 

mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  
159 015,00 12 480 913,00 

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

7.1 
Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi 
159 015,00 2 141 277,89 

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi 
159 015,00 7 898 932,00 

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych 

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 

226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
208 515,00 20 872 541,73 

10.1.2 majątkowe 208 515,00 14 038 333,00 

 

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.  

 

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. „Spacerując po Gostyninie”, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł 

limit zobowiązań do kwoty 16.005,00 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami, 

 

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

 na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową 

kanalizacji deszczowej” zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł limit zobowiązań w związku 

z zawarciem umowy z wykonawcą, 

 zdjęto przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy 

budynku przy ul. 3 Maja 12” w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2021 roku,  

 na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i 

skrzyżowaniami w Gostyninie” zwiększono o kwotę 63.913,00 zł łączne nakłady 

finansowe do kwoty 1.404.206,12 zł, limit 2021 roku do kwoty 1.393.328,00 zł oraz limit 

zobowiązań do kwoty 1.393.328,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to 

przedsięwzięcie, 

 



 na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze 

zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I” zwiększono 

o kwotę 165.602,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 852.090,61 zł, limit 2021 roku 

do kwoty 847.437,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 847.437,00 zł w związku ze 

zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie, 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                     Andrzej Hubert Reder 


