
 

U C H W A Ł A   nr   85 / XVI / 2015 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lipca 2015 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, j.t. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 

236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, j.t. z 

późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 49.025,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej 

kwocie 50.347.067,49 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.025,00 zł, tj. do kwoty 48.806.105,29 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 

Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok. 

 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 17.800,00 zł i zwiększa się o kwotę 115.800,00 zł. 

Ustala  się wydatki budżetu w łącznej kwocie  51.577.896,29 zł: 

1) wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł, tj. do kwoty 45.244.116,29 zł, 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.800,00 zł i zwiększa się o kwotę 32.800,00 

zł, tj. do kwoty 6.333.780,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok. 

 

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2015 rok. 

 



4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2015 rok. 

 

5. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 48.975,00 zł, tj. do kwoty 1.230.829,00 

zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 

1.230.829,00 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 48.975,00 zł (wolne środki), tj. do 

kwoty 4.993.578,00 zł (3.000.000,00 zł – kredyt, 1.993.578,00 zł – wolne środki) i 

przeznacza się na rozchody w wysokości 3.762.749,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów)oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.230.829,00 zł. 

W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości 4.993.578,00 zł, rozchody w 

wysokości 3.762.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym 

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku. 

 

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania    

inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

            Andrzej Robacki 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:  

− w dziale 756 zwiększa się o kwotę 14.375,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób prawnych,  

− w dziale 756 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłat za ślub udzielony poza 

Urzędem Stanu Cywilnego, 

− w dziale 756 zwiększa się o kwotę 33.650,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych 

wpłat podatków i opłat. 

 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:  

− w rozdziale 60004 zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 

związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gostynina, 

− w rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 

związane z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla realizacji 

umowy koncesji na podstawie zawartej ugody ze zleceniobiorcą. 

 

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

− w rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 17.800,00 zł przeznaczoną na realizację 

przedsięwzięcia pn. Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnospra-

wnych w Szkole Podstawowej nr 3 – Edukacja publiczna, zmianę uwzględniono w 

Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022, 

− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 32.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. 

"Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji 

wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Gostyninie", zmianę uwzględniono w załączniku nr 6 pn. Wydatki na zadania 

inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

 

4. Przychody budżetu Miasta: 

− zwiększa się o kwotę 48.975,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 



ubiegłych, które przeznacza się na pokrycie deficytu. Kwotę tę wprowadzono do 

załącznika nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem 

nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

            Andrzej Robacki 

 


