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U C H W A Ł A nr 254/XXXIV/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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 zwiększa się o kwotę 207.701,48 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej 

kwocie 86.178.098,61 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207.701,48 zł   do kwoty 83.442.473,61 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 70.500,00 zł i zwiększa się o kwotę  278.201,48 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 95.782.108,72 zł: 

1) wydatki  bieżące  zwiększa się o kwotę 48.686,48 zł do kwoty 81.301.195,72 zł; 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 229.515,00 zł 

do kwoty 14.480.913,00 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. Wprowadza się zmiany w  Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku 

nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie                        

z Załącznikiem  nr 7 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 700 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 3.176,00 zł zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości; 

b) o kwotę 2.759,49 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 

2) w dziale 756 o kwotę 160.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych;  

3) w dziale 851 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 5.520,52 zł zwiększa się  wpływy z różnych dochodów o środki na dowóz        

do punktów szczepień przeciwko COVID – 19;  

b) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się  wpływy z różnych dochodów na podstawie Decyzji 

Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 27 maja 2021 roku;  

4) w dziale 854 zwiększa się o kwotę 13.402,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,                

na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 80 z dnia 1 czerwca 2021 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 

5) w dziale 926  dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 16.639,47 zł zwiększa się tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości; 

b)  o kwotę 1.204,00 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek. 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 75023 o kwotę 17.884.48 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego: 

a) o kwotę     1.245,01 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 

b) o kwotę  16.639,47 zł  wydatki na zakup usług remontowych; 

2) w rozdziale 85195 o kwotę  5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i 

wyposażenia; 

3) w rozdziale 85415 o kwotę 13.402,00 zł zwiększa się wydatki na inne formy pomocy dla 

uczniów ((pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów);  

4) w rozdziale 90095 o kwotę 12.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych. 

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 63.913,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. “Budowa drogi gminnej –          

ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”. Zmianę ujęto        

w Wykazie przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
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b) o kwotę 165.602,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ul. Andrzeja 

Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie 

- etap I”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

c) zdejmuje się z Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania 

inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz 

kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany"  w kwocie 

49.500,00 zł; 

2) w rozdziale 70005  zdejmuje się z wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy 

budynku przy ul. 3 Maja 12” w kwocie 21.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 


