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U C H W A Ł A nr 116/XV/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm), art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm), Rada Miejska 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 43.230,00 zł. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 73.238.909,83 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 
20.802,00 zł, do kwoty 72.750.996,83 zł, 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22.428,00 zł do kwoty 487.913,00 zł. 
 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 51.573,00 zł i zwiększa się o kwotę 79.803,00 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 76.485.276,51 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 51.573,00 zł i zwiększa się o kwotę 79.803,00 

zł do kwoty 70.667.316,51 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 2019 rok. 

3.  Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku 
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku. 
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§ 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: 

 w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości, 

  w dziale 756 zwieksza się o kwotę 20.802,00 zł wpływy z podatku od spadków i 
darowizn od osób fizycznych. 

 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

 w dziale 700 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności, 

 w dziale 750 zwiększa się o kwotę 420,00 zł wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych, 

 w dziale 801 zwiększa się o kwotę 7.008,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na podstawie umowy dofinansowania nr 07154/19FPK/DEK na realizację 

przedsięwzięcia pn. “Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku 

dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej” w ramach programu 

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. 

3.  Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

 w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 33.975,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, 

2) o kwotę 5.840,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

3) o kwotę 833,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, 

4) o kwotę 17.000,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 w rozdziale 75495 dokonuje się następujące zmiany: 

1) wprowadza się środki w kwocie 33.975,00 zł na wydatki na wynagrodzenia 
osobowe, 

2) wprowadza się środki w kwocie  5.840,00 zł na wydatki na składki na 
ubezpieczenie społeczne, 

3) wprowadza się środki w kwocie 833,00 zł na wydatki na składki na Fundusz 
Pracy, 
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4) wprowadza się środki w kwocie  1.230,00 zł na wydatki na Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, 

 w rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na świadczenia 
rodzinne,  

 w rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 10.925,00 zł wydatki na zakup usług 
remontowych,  

 w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 10.925,00 zł wydatki na zakup usług 
pozostałych. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 
 

 


