Uchwała Nr 45 / VI / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 31 stycznia 2019 roku
zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 2017r.,
poz. 2077 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
W uchwale nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 wprowadza się następujące
zmiany:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035 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 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035
wprowadzonej Zarządzeniem nr 6/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2019
roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:
1. Zarządzeniem nr 12/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku:
 w wydatkach bieżących przeniesiono kwotę 20.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz kwotę 600,00 zł z
wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem organów
jst.
2. Uchwałą nr 44/VI/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku:
 plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł na obsługę długu (odsetki
od zaciągniętego w 2018 roku długoterminowego kredytu); plan wydatków
majątkowych zwiększono o kwotę 50.000,00 zł na roczne zadania inwestycyjne.
W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono
następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035:


w 2019 roku:
Poz.
2.1
2.1.3

Wyszczególnienie

Kwota
zmiany
-50 000,00
-50 000,00

Kwota po
zmianie
64 056 926,00
426 400,00

Wydatki bieżące
wydatki na obsługę długu, w tym:
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1
2.1.3.1
-50 000,00
426 400,00
ustawy
2.2
Wydatki majątkowe
50 000,00
7 022 704,00
6
Kwota długu
-3 313 987,00
17 327 059,00
8
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a
8.1
50 000,00
3 248 504,00
wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi,
8.2
skorygowanymi o środki a wydatkami
50 000,00
3 248 504,00
bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
11
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od
11.1
-600,00
30 069 864,25
nich naliczane
11.5
Nowe wydatki inwestycyjne
50 000,00
125 500,00

W związku z zaciągnięciem mniejszego o kwotę 3.313.987,00 zł niż planowano kredytu na
planowany deficyt w 2018 roku i po zmianie harmonogramu spłaty kredytu po podpisaniu z

Bankiem w dniu 15 stycznia 2019 roku aneksu do umowy kredytu, w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2035 skorygowano:
 w roku 2018 przychody budżetu (poz. 4, 4.3 i 4.3.1),
 w latach 2018-2027 kwotę długu (poz. 6),
 w latach 2026-2028: rozchody (poz. 5 i 5.1), przeznaczenie prognozowanej nadwyżki
budżetowej (poz. 10 i 10.1), dane uzupełniające o długu i jego spłacie (poz. 14.1);
 o kwoty pomniejszonych rat kredytu w latach 2026-2028 powiększono wydatki ogółem
(poz. 2), wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) i
pomniejszono wynik budżetu (poz. 3),
 w latach 2020-2028 pomniejszono wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki na obsługę długu
(tj. odsetki, poz. 2.1.3 i 2.1.3.1) i powiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2), nowe
wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) i relację zrównoważenia wydatków bieżących (poz. 8.1 i
8.2),
 zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2019-2031.
W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035, 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. „W drodze do sukcesu”
zmniejszono o kwotę 18.701,73 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z
wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

