
 

Zarządzenie nr 24 / 2014 
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 14 marca 2014 roku 
 
zmieniające uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014-2022. 
 
 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) - zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą nr 
238/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku, załącznik nr 1 – 
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022 przyjmuje brzmienie określone w 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                    

                                                                           Burmistrz Miasta Gostynina 
 

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia  
 

do zarządzenia nr 24/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2014 roku 
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 
 

 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 wprowadzono następujące zmiany: 

1. w 2013 roku: 

− w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wstawiono 
kwotę 21.023.202,87 zł zgodne z faktycznym wykonaniem ww. wydatków za 2013 rok,  

− w poz. 12.5 i 12.5.1 wstawiono kwotę 312.221,62 zł wydatkowaną na wkład krajowy w 
związku z umowami na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 
finansowania tymi środkami, 

− w poz. 12.6 i 12.6.1 wstawiono kwotę 10.525,82 zł wydatkowaną na wkład krajowy w 
związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 roku umowami na realizację programów, 
projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 
ust, 1 pkt 2 ustawy. 

2. w 2014 roku: 
− w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejszono o kwotę 14.050,00 zł do kwoty 47.824.696,00 

zł: 
• Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 11 marca 2014 roku zmniejszono o kwotę 14.650,00 zł 

plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin oraz zwiększono o kwotę 600,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej z 
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie do realizacji, 

− w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 14.050,00 zł, do kwoty 46.179.196,00 
zł: 
• Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 11 marca 2014 roku zmniejszono o kwotę 14.650,00 zł 

plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin oraz zwiększono o kwotę 600,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej z 
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie do realizacji, 

− w poz. 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące” zmniejszono o kwotę 14.050,00 zł do kwoty 5.816.309,00 zł: 

• Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 11 marca 2014 roku zmniejszono o kwotę 14.650,00 zł 
plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin oraz zwiększono o kwotę 600,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej z 
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie do realizacji, 

− w poz. 2 „Wydatki ogółem”  zmniejszono się o kwotę 14.050,00 zł do kwoty 
43.155.367,00 zł: 

• Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 11 marca 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 
14.650,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego (wynagrodzenia osobowe), zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł 
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 



 
 

− w poz. 2.1 „Wydatki bie żące” zmniejszono o kwotę 14.050,00 zł do kwoty 41.722.382,00 
zł: 
• Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 11 marca 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 

14.650,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego (wynagrodzenia osobowe), zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł 
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 

− w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono 
o kwotę 8.650,00 zł do kwoty 21.842.512,00 zł, 

• Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 11 marca 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 
14.650,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego (wynagrodzenia osobowe), zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia 
o kwotę 6.000,00 zł w ramach umowy-zlecenia dla instruktora-choreografa szkolnego 
zespołu „Ananasy” w Szkole Podstawowej nr 3, 

− w poz. 12.5 i 12.5.1 wstawiono kwoty 227.275,00 zł zaplanowane na wkład krajowy w 
związku z umowami na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 
finansowania tymi środkami, 

− w poz. 12.6 i 12.6.1 wstawiono kwoty 30.385,00 zł zaplanowane na wkład krajowy w 
związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 roku umowami na realizację programów, 
projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 
ust, 1 pkt 2 ustawy. 

3. w latach 2015-2021: 

− w poz. 12.5 i 12.5.1 wstawiono kwoty 156.390,00 zł zaplanowane na wkład krajowy w 
związku z umowami na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 
finansowania tymi środkami. 

4. w 2022 roku: 
− w poz. 12.5 i 12.5.1 wstawiono kwoty 6.622,00 zł zaplanowane na wkład krajowy w 

związku z umowami na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 
finansowania tymi środkami. 

 
 

                                                                            Burmistrz Miasta Gostynina 
 

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski 


