
Uchwała   Nr   282 / LV / 2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  na lata
2017-2026.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 446 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 2016r.,
poz. 1870 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadza się następujące
zmiany:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 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  282/LV/2017 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  30  marca 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Od  czasu  ostatniej  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2016-2026
wprowadzonej Uchwałą nr 277/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017
roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 30/2017 z dnia 16 marca 2017 roku:
 plan  wydatków  w  kwocie  5.210,00  zł  przeniesiono  z  wydatków  na  dożywianie  na

świadczenia w ramach prac społecznie-użytecznych.

2. Uchwałą nr 281/LV/2017 z dnia 30 marca 2017 roku:

 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę  154.170,00 zł z
tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę  228.693,00 zł, w
tym: o kwotę 65.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 15.693,00 zł na
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wynagrodzenia osobowe i składki), o
kwotę 70.000,00 zł na dotacje celowe dla klubów sportowych, o kwotę 26.000,00 zł na
wydatki związane z rozwiązaniem umowy koncesji dot. zadania Termy Gostynińskie i o
kwotę 52.000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola, wydatki bieżące
w  kwocie  14.000,00  zł  przeniesiono  z  wydatków  statutowych  na  dotacje  celowe  dla
podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych,

 plan przychodów zwiększono o kwotę 382.863,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie
planowanego deficytu.

W  związku  z  ww.  zmianami  w  Uchwale  Budżetowej  Miasta  Gostynina  wprowadzono
następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026:

 w 2017 roku:

Poz. Wyszczególnienie Kwota zmiany
Kwota po
zmianie

1 Dochody ogółem -154 170,00 61 960 920,28
1.1 Dochody bieżące -154 170,00 59 700 395,26

1.1.5
z  tytułu  dotacji  i  środków przeznaczonych  na
cele bieżące

-154 170,00 16 082 845,26

2 Wydatki ogółem 228 693,00 66 836 964,28
2.1 Wydatki bieżące 228 693,00 57 102 771,26
3 Wynik budżetu -382 863,00 -4 876 044,00
4 Przychody budżetu 382 863,00 6 176 144,00

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

382 863,00 2 579 147,00

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu 382 863,00 1 979 047,00

8.1
Różnica  między  dochodami  bieżącymi  a
wydatkami bieżącymi

-382 863,00 2 597 624,00

11.1
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

15 693,00 25 918 350,26



11.2
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów
jednostki samorządu terytorialnego

15 693,00 5 223 594,70

W poz. 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w 2017 roku, a w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy
zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2018-2020.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2017-2026:
1. w  Wydatkach  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
20 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

 na  przedsięwzięcie  pn.  Sprawność  –  kompetencja  –  satysfakcja  –  wysoka  jakość
obsługi  klienta  w pięciu  JST z regionu płockiego i  gostynińskiego  zmniejszono  o
kwotę  6.077,00  zł  do  kwoty  108.396,10  zł  limit  zobowiązań  –  w  związku  z
podpisaniem umowy z wykonawcą.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Andrzej Robacki


