
Uchwała   Nr   389 / LXXVI / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2028.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (j.t Dz. U. z 2017r., poz. 1875 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) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017
roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2018-2028  wprowadza  się
następujące zmiany:
1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 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.

                                                                       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Krzysztof Markus



Objaśnienia 

do uchwały nr 389/LXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Od  czasu  ostatniej  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2018-2028
wprowadzonej Uchwałą nr 385/LXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia
2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 42/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku:
 przeniesiono wydatki  w kwocie 4.000,00 zł  z rezerwy ogólnej  na wydatki  z zakresu

kultury.

2. Uchwałą nr 388/LXXVI/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku:
 plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 623.104,00 zł, w tym: 

 plan  wydatków  bieżących  zwiększono  o  kwotę  656.000,00  zł,  w  tym:  o  kwotę
65.000,00 zł na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 1, o kwotę 591.000,00 zł
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

 plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 32.896,00 zł, w tym zwiększono o
kwotę  19.300,00  zł  na  przedsięwzięcia  i  zmniejszamy  o  kwotę  52.196,00  zł  na
roczne zadania inwestycyjne,

 plan  przychodów  zwiększono  o  kwotę  623.104,00  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 2018-2028:

 w 2018 roku: 

Poz. Wyszczególnienie
Kwota
zmiany

Kwota po
zmianie

2 Wydatki ogółem 623 104,00 71 328 569,53
2.1 Wydatki bieżące 656 000,00 62 362 416,07
2.2 Wydatki majątkowe -32 896,00 8 966 153,46
3 Wynik budżetu -623 104,00 -6 719 609,00
4 Przychody budżetu 623 104,00 8 033 204,00

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

623 104,00 2 405 622,00

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 623 104,00 2 405 622,00

8
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 
ustawy

8.1
Relacja między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi

-656 000,00 1 746 844,46

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

-32 896,00 4 152 466,46

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w 19 300,00 7 900 709,49



art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3.2 majątkowe 19 300,00 6 587 414,46
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 19 300,00 6 587 414,46
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne -52 196,00 2 301 729,00

Uległ zmianie wskaźnik spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.5, w latach 2019-2021 w poz.
9.6 i 9.6.1.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028:

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.  „Moje  pasje  –  moją  przyszłością”  zmniejszono  o  kwotę
28.562,64 zł limit zobowiązań do kwoty 68.747,84 zł w związku z zawarciem umowy
z wykonawcą,

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

 na  przedsięwzięcie  pn.  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz
zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1” zmniejszono o kwotę 24.956,15
zł łączne nakłady finansowe o niewykorzystane środki z 2017 roku (plan wydatków
był 110.000,00 zł, wydatkowano 85.043,85 zł), łączne nakłady finansowe po zmianie
wynoszą 301.481,64 zł,

 na przedsięwzięcie pn. „Miniscena w Gostyninie” zwiększono o kwotę 19.300,00 zł
łączne nakłady finansowe do kwoty 109.640,00 zł, limit 2018 do kwoty 99.300,00 zł i
limit  zobowiązań  do  kwoty  99.300,00  zł  w  związku  ze  zwiększeniem  planu
wydatków na przedsięwzięcie,

 na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Nowej” zmniejszono o kwotę 5.075,00 zł
limit  zobowiązań  do  kwoty  4.932,16  zł  w  związku  z  zawarciem  umowy  z
wykonawcą.

                                                                       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Krzysztof Markus


