
U C H W A Ł A   nr 368/LXXI/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia  2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (t.j.  Dz. U. Z 2017 r., poz. 1875),  art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i  art.237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077),
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017  Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.  Dochody budżetu zwiększa się  o kwotę 18.000,00 zł  Ustala  się  dochody budżetu w
łącznej kwocie 64.628.170,53 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 64.128.470,53 zł;

Dokonuje  się  zmian  w  dochodach  budżetu  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  1  do  niniejszej
uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018
rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 470.100,00 zł  i zwiększa się o kwotę 488.100,00
zł . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68.942.157,53 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 72.300,00 zł i zwiększa się o kwotę 117.100,00
zł  do kwoty 60.734.913,07 zł;

2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę 397.800,00  zł i  zwiększa  się  o  kwotę
371.000,00 zł do kwoty 8.207.244,46 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik 
Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego.

4.  Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r., zgodnie 
Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały 
Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.



5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2018 roku
nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zgodnie  z
Załącznikiem  nr  5  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  11  do  Uchwały
Budżetowej  pn.  Wydatki  na zadania  inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 921 zwiększa się  o kwotę 18.000,00 zł dotację celową otrzymaną z powiatu
na  zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie  porozumień  (umów)  między
jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w  rozdziale  80101  zmniejsza  się  o  kwotę  2.900,00  zł  wydatki  na  wynagrodzenia
osobowe i  zwiększa się  o kwotę 72.300,00 zł  wydatki  na dodatkowe wynagrodzenie
roczne pracowników oświaty w Szkole Podstawowej nr 5,

• w  rozdziale  80110  zmniejsza  się  o  kwotę  69.400,00  zł  wydatki  na  dodatkowe
wynagrodzenie roczne pracowników oświaty w Szkole Podstawowej nr 5,

• w rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, dotację podmiotową dla Miejskiej
Biblioteki  Publicznej  na  realizację  powierzonego  przez  Powiat  Gostyniński  Gminie
Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej na podstawie podpisanego w dniu 02.01.2018 roku aneksu nr 1 do
zawartego w dniu 31.08.2017 r. porozumienia pomiędzy ww jednostkami. Zmianę ujęto
w Załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz w Załączniku
pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.

• w rozdziale 92195 dokonuje się następujące zmiany:
1. przenosi się z wydatków majątkowych środki w kwocie 12.800,00 zł  na realizację

projektu  pn.  "Zamek –  kultura  z  dźwiękiem brzmi  lepiej”  na  zakup materiałów i
wyposażenia,

2. przenosi się z wydatków majątkowych środki w kwocie 14.000,00 zł  na realizację
projektu  pn.  "Gostyniński  rower  miejski  na  Zamku  Gostynińskim” na  zakup
materiałów i wyposażenia.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
1. zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.
“Budowa miejsc postojowych na ul. Langenfeld” w kwocie 40.000,00 zł i przenosi się
środki na przedsięwzięcie pn.  “Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3
Maja".  Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn.  Wydatki  na zadania inwestycyjne w
2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2. zmniejsza  się  o  kwotę  6.000,00  zł  środki  na  zadaniu  pn.  “Projekt  budowlany  na
budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka”. Zmianę ujęto w Załączniku
Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,



3. zwiększa  się  o  kwotę  61.000,00  zł  środki  na  przedsięwzięcie  pn.  “Modernizacja
chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

• w rozdziale 92195 dokonuje się następujące zmiany:
1. zmniejsza  się  o  kwotę  12.800,00  zł środki  na  zadaniu  pn.  "Zamek  –  kultura  z

dźwiękiem  brzmi  lepiej"  i  przenosi  się  środki  do  wydatków  bieżących  (zakup
materiałów i wyposażenia). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej,

2. zdejmuje się z  Załącznika nr  11 do Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej,  zadanie  inwepn.  "Gostyniński  rower  miejski  na  Zamku
Gostynińskim”  i przenosi się to zadanie do wydatków bieżących (zakup materiałów i
wyposażenia) w kwocie 14.000,00 zł.

• w rozdziale 92601 dokonuje się następujące zmiany:
1. zmnienia się nazwę oraz zakres realizacji zadania pn. “Budowa Skateparku przy ul.

Polnej”.  Po  zmianie  zadanie  przyjmuje  brzmienie  pn.  “Przebudowa  istniejącego
Skateparku przy ul. Polnej”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej,

2. zmnienia się nazwę oraz zakres realizacji zadania pn. “Budowa Street Workout przy
Pływalni  Miejskiej”  na  “Budowa  siłowni  plenerowej  przy  Pływalni  Miejskiej”,
planowany  jest  zakup  i  montaż  urządzeń  do  siłowni  plenerowej  na  działce
stanowiącej  własność Miasta.  Zadanie w nowym brzmieniu zwieksza się  o kwotę
10.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne
w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej,

3. zmnienia  się  nazwę  zadania  pn.  “Zakup  urządzeń  na  place  zabaw  przy  ul.
Bierzewickiej”  na  zadanie  pn.  “Zakup  urządzeń  do  siłowni  plenerowej  przy  ul.
Bierzewickiej”,  planowany  jest  zakup  i  montaż  urządzeń  na  działce  stanowiącej
własność Miasta. .  Środki na to zadanie zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł i przenosi
się w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. “Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni
Miejskiej”  oraz  w  kwocie  15.000,00  zł  na  przedsięwzięcie  pn.  “Modernizacja
chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4. zmnienia się  nazwę oraz zakres realizacji  przedsięwzięcia pn.  “Lodowisko przy ul.
Kutnowskiej”. Po zmianie przedsięwzięcie przyjmuje brzmienie pn. “Budowa stałego
lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy  ul.  Kutnowskiej”.  Zadanie  pod
zmienioną  nazwą  przenosi  sie  w  kwocie  300.000,00  zł  z  wydatków  na  zakupy
inwestycyjne  jednostek  budżetowych  na  wydatki  inwestycyjne  jednostek
budżetowych.  Zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej.

5. zmnienia się nazwę zadania pn. “Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul.
Prusa”. Po zmianie zadanie przyjmuje brzmienie “Budowa placu zabaw z siłownią



plenerową przy  ul.  Żeromskiego”.  Zadanie  realizowane będzie  na działce  będącej
własnością  gminy.  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej,

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   Andrzej Robacki


