
Uchwała   Nr   324 / XLIII / 2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 24 lutego 2022 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2034. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

W uchwale nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 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 324/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 

311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 roku dokonano 

następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 

 

1. Zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku: 

 plan dochodów ogółem i dochodów bieżących zwiększono o kwotę 4.850,00 zł z tytułu 

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminie, 

 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.850,00 zł na 

sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy;  

 

2. Uchwałą nr 323/XLIII/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku: 

 plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 44.591,00 zł, w tym plan dochodów 

bieżących zwiększono o kwotę 4.991,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn, plan 

dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 39.600,00 zł ze sprzedaży działek, 

 plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 144.591,00 zł, w tym plan wydatków 

bieżących zwiększono o kwotę 4.991,00 zł na realizację w Przedszkolu nr 2 projektu 

matematycznego „Matematyka dla Smyka” (w tym o 2.243,00 zł na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli i składki pochodne od tych wynagrodzeń), przeniesiono wydatki w 

kwocie 195.000,00 zł z wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu 

(wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń) na utrzymanie dróg gminnych 

(160.000,00) i na promocję miasta (35.000,00 zł) oraz w kwocie 1.500,00 zł z 

oświetlenia ulic na działania związane z gospodarką odpadami; plan wydatków 

majątkowych zwiększono o kwotę 139.600,00 zł, w tym o kwotę 100.000,00 zł na 

roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 39.600,00 zł na przedsięwzięcia, 

 plan przychodów zwiększono o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wolnych środków. 

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

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

 w 2022 roku:  

Poz. Wyszczególnienie 
Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmianie 

1 Dochody ogółem 49 441,00 78 054 001,32 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 9 841,00 73 164 127,32 

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące  
4 850,00 15 264 387,32 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4 991,00 24 009 162,00 



1.2 Dochody majątkowe, w tym: 39 600,00 4 889 874,00 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 39 600,00 347 600,00 

2 Wydatki ogółem 149 441,00 86 654 686,25 

2.1 Wydatki bieżące 9 841,00 71 523 963,32 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -192 757,00 35 673 841,28 

2.2 Wydatki majątkowe 139 600,00 15 130 722,93 

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których 

mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 
139 000,00 13 130 722,93 

3 Wynik budżetu -100 000,00 -8 600 684,93 

4 Przychody budżetu 100 000,00 10 424 724,93 

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

pkt 4 ustawy, w tym: 
100 000,00 100 000,00 

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 100 000,00 100 000,00 

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

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi 
100 000,00 10 859 895,93 

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych 

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 

226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 
39 600,00 20 405 910,32 

10.1.2 majątkowe 39 600,00 14 045 022,93 

W 2021 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2021 

rok. 

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:  

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

 w przedsięwzięciu pn. „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1” –

zmniejszono o kwotę 10.443,79 zł limit zobowiązań do kwoty 102.156,21 zł w związku z 

zawarciem umowy z wykonawcą,  

 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 

Termalnej” zwiększono o kwotę 39.600,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 

152.100,00 zł, limit 2022 roku do kwoty 144.000,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 

144.000,00 zł w związku ze zwiększeniem plan wydatków na to przedsięwzięcie. 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                     Andrzej Hubert Reder 


