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U C H W A Ł A nr 222/XXIX/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),  art.  31zzm ustawy z dnia 2 

marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej             

w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 44.121,00 zł. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 84.487.776,00 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł i zwiększa się o kwotę  44.121,00 zł do 

kwoty 82.303.776,00 zł. 

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 306.820,00 zł i zwiększa się o kwotę  4.479.441,00 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 92.486.476,00 zł: 

1) wydatki  bieżące  zmniejsza się o kwotę  33.879,00 zł   i  zwiększa o kwotę 272.941,00 zł       

do kwoty 80.188.508,00 zł. 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 272.941,00 zł zwiększa się o kwotę 4.206.500,00 

zł do kwoty 12.297.968,00 zł. 

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok. 

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa  się o kwotę 4.171.500,00 zł, tj.  do kwoty 7.998.700,00 

zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.689.877,00 zł;   

2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł; 

3) przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym 

rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 

4.152.344,00 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 4.171.500,00 zł, tj. do kwoty 

9.690.740,00 zł.  
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Przychody w wysokości 9.690.740,00 zł i rozchody w wysokości 1.692.040,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały 

Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.   

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „ 

1) Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł; 

2) Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w 

kwocie 3.689.877,00 zł ; 

3) Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w 

kwocie 156.479,00 zł; 

4) Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  i pożyczki w kwocie 1.692.040,00 zł.” 

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów zaliczanych  do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem   

Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Dochody bieżące budżetu Miasta: 

1) w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany: 

a) zdejmuje się z opłaty targowej kwotę 43.000,00 zł; 

b) wprowadza się kwotę 44.121,00 zł  z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych ( z tyt. opłaty targowej). 

Zmiana została dokonana na podstawie art. art. 31zzm  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku            

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.       

z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 dokonuje sie nastepujące zmiany: 

a) zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych; 

b) wprowadza  się środki w kwocie 272.941,00 zł na przedsięwzięcie  pn. „Remont drogi 

gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”.            

Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2) w rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 3.879,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych; 

3) w rozdziale 85215 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne. 

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 przenosi się środki w kwocie 272.941,00 zł do wydatków bieżących na 

przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. 

Zieloną i ul. Ziejkową”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej; 

2) w rozdziale 75410 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł środki na wp łatę na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem technicznym dla 

potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Środki zostaną 

przekazane po podpisaniu umowy w sprawie przekazania środków finansowych na ww. cel                          

z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.  

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 8        

do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych  do sektora 

finansów publicznych w 2021 roku; 

3) w rozdziale 80104 wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” do realizacji w latach 

2021-2022 i ustala się na 2021 rok środki w kwocie 4.171.500,00 zł. Zmianę ujęto w 

Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

4. Przychody budżetu Miasta: 

1) Zwiększa się o łączną kwotę 4.171.500,00 zł, z tego: 
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a) z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 

1.171.500,00 zł; 

b) z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 

2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. 

Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 
 


