
UCHWAŁA XXIV/496/12        
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 31 października 2012r.  

 
 

 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012 – 2024 1). 

 

 
 

Na podstawie  art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ,  Rada Miasta uchwala co następuje: 
 
 

 

§ 1 
 
 

 
W uchwale Nr XIX/363/12 Rady Miasta  z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na  lata 2012 – 2024  zmienionej uchwałą Rady Miasta 
nr XXI/401/12 z dnia 27 czerwca 2012, nr XXII/445/12 z dnia 29 sierpnia 2012 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały -  Wieloletnia  Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni 
obejmującą lata 2012 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2024, w tym relację 
o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. zmienia się załącznik nr 2  do uchwały – Wieloletni Plan Przedsięwzięć, który otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
dr inŜ. Stanisław Szwabski  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XIX/363/12z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
    Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2024. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429,  Nr 291, 1707. 

 



 
 
 
 

2  

 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
Nowelizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2012-2024 ma na celu 
dostosowanie do zgodności z budŜetem miasta Gdyni na 2012 rok po zmianach. 
W świetle art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie 
finansowej i budŜecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w 
zakresie wyniku budŜetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Zmiany dotyczą kwot planowanych dochodów i wydatków budŜetowych oraz przychodów z 
tytułu wolnych środków jako źródło pokrycia planowanego deficytu. Planuje się deficyt 
budŜetowy w latach 2013, 2014. Źródłem pokrycia deficytu  będą wolne środki, poŜyczka i 
kredyt.   
Wprowadza się zmiany w Planie Wieloletnim Przedsięwzięć, które  wynikają ze zmian 
dokonywanych w budŜecie Miasta Gdyni na 2012 roku oraz zmian w harmonogramie realizacji 
planowanych zadań.. 
 
 


