U C H W A Ł A nr 179/XXII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
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), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 51.900,00 zł. Ustala
się wydatki budżetu w łącznej kwocie 85.748.263,84 zł:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do
kwoty 76.482.370,84 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 46.900,00 zł do kwoty 9.265.893,00 zł.
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
zmieniającym treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.
2. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 46.900,00 zł, tj. do kwoty 6.057.646,31 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.456.123,00 zł,
2) z zaciągniętego kredytu w wysokości 578.139,00 zł,
3) z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych
zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki
majątkowe w 2020 roku w kwocie 721.907,00 zł,
4) z niewykorzystanych w 2019 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i
narkomanii w kwocie 91.673,14 zł,
5) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2019 roku środków określonych w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 555.569,17 zł,
6) z wolnych środków w kwocie 654.235,00 zł.
3. W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 46.900,00 zł z tytułu z wolnych środków.
Przychody po zmianie wynoszą 7.351.646,31 zł (kredyt – 1.872.139,00 zł, pożyczka –
3.456.123,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg
Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na
wydatki majątkowe w 2020 roku – 721.907,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku
środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki bieżące w
2020 roku – 91.673,14 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
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projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 555.569,17 zł z przeznaczeniem na
wydatki bieżące w 2020 roku, wolne środki – 654.235,00 zł) i rozchody w wysokości 1.294.000,00
zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały
Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla
podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 12 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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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UZASADNIENIE
1. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
 w rozdziale 60004 zmniejsza się o kwote 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
 w rozdziale 75023 zwiększa sie o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych.

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
 w rozdziale 75404 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia
Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego wersji „nieoznakowanej” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
w Gostyninie. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe
dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
 w rozdziale 90095 wprowadza się do Załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych jeziora Zamkowego i
Sejmikowego" i ustala się środki w kwocie 36.900,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta:


zwiększa się o kwotę 46.900,00 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.
Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder
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