
U C H W A Ł A   nr 243/XLVII/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i  art 237 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, t.j.) oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia  30 grudnia  2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.  Dochody  budżetu  zmniejsza  się  o  kwotę  1.243.449,57  zł i  zwiększa  się  o  kwotę 
103.464,57 zł.  Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 59.678.863,01 zł:

1) dochody  bieżące  zmniejsza  się  o  kwotę 761.869,57  zł i  zwiększa  się  o  kwotę 
89.894,57 zł, do kwoty 59.505.841,01 zł,

2) dochody  majątkowe zmniejsza  się  o  kwotę  481.580,00  zł i  zwiększa  się  o  kwotę 
13.570,00 zł do kwoty 173.022,00 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 2016 
rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1.671.105,57zł i zwiększa się o kwotę 531.120,57 
zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 63.539.311,26 zł:

1) wydatki  bieżące  zmniejsza  się  o  kwotę 515.294,57  zł i  zwiększa  się  o kwotę 
510.808,57 zł do kwoty 55.942.262,26zł,

2) wydatki  majątkowe zmniejsza się  o kwotę  1.155.811,00 zł i  zwiększa się  o kwotę 
20.312,00 zł, do kwoty 7.597.049,00 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 2016 rok.



3.   Ustala  się   dochody  i  wydatki   związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji 
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały  zmieniajacym   Załącznik  Nr 3  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dochody  i  wydatki 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi 
ustawami.

4.  Wprowadza  się  zmiany  w  Załączniku  pn.  Dotacje  podmiotowe  w  2016  r.,  zgodnie  z 
Załącznikiem  Nr  4  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  7  do  Uchwały 
Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn.  Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do 
sektora  finansów  publicznych  w  2016  roku,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  5  do  niniejszej 
uchwały,  zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.   Dotacje celowe dla 
podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2016 roku 
nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zgodnie  z 
Załącznikiem  nr  6  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  11  do  Uchwały 
Budżetowej  pn  Wydatki  na zadania   inwestycyjne  w  2016  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 750 zwiększa  się o kwotę 326,00 zł, w tym:
1. o kwotę 6.674,00 zł  zmniejsza się  z tytułu dotacji  celowych otrzymanych z 

budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji 
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie,  na  podstawie  decyzji 
Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,

2. o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się z tytułu pozostałych odsetek,
• w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 340.233,00 zł, w tym:

1. o kwotę 291.887,00 zł  zmniejsza się z tytułu podatku od nieruchomości od 
osób  prawnych  i  zmniejsza  się  o  kwotę  17.500,00  zł z  tytułu  podatku  od 
nieruchomości od osób fizycznych,

2. o  kwotę 20.000,00  zł zmniejsza  się  z  tytułu  podatku  od  środków 
transportowych od osób fizycznych i  zmniejsza się  o kwotę  52.800,00 zł z 
tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,

3. o kwotę 2.574,00 zł  zwiększa się  z  tytułu wpływów podatku od czynności 
cywilno-prawnych od osób prawnych,

4. o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

5. o kwotę 1.380,00 zwiększa się zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,
6. o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
7. o  kwotę  57.000,00  zł   zwiększa  się  wpływy  z  innych  opłat  lokalnych 

pobieranych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  podstawie 
odrębnych ustaw,

8. o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych opłat,
• w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 169.116,00 zł, w tym:

1. o  kwotę  2.384,00  zł  zwiększa  się  grzywny  i  inne  kary  pieniężne  od  osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

2. o kwotę 25.800,00 zł zmniejsza się tytułu  wpływy z opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego, 

3. o  kwotę   20.400,00  zł  zmniejsza  się  wpływy  z  opłat  za  korzystanie  z 
wyżywienia   w  jednostkach  realizujących  zadania  z  zakresu  wychowania 
przedszkolnego,

4. o kwotę 16.700,00 zł zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych  Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów publicznych  oraz  innych 
umów o podobnym charakterze,

5. o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych opłat,
6. o kwotę 112.200,00 zmniejsza się  z tytułu usług stołówek szkolnych,
7. przenosi się środki w łącznej kwocie 1.108,57 zł  z tytułu dotacji celowej ze 

środków  budżetu  państwa  na  dotacje  celowe  ze  środków  Europejskiego 



Funduszu Społecznego, na dofinasowanie projektów realizowanych w ramach 
konkursu  zamkniętego  nr  RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15  dla  Osi 
Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i 
rozwój dzieci  i  młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w 
szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020,  w tym  realizacja projektu: 
"Akademia  kompetencji"  w  SP  1  –   803,86  zł;  "Akademia  przyszłości  – 
podnoszenie  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  Gimanzjum  nr  1  w 
Gostyninie"  –  304,71  zł,  na  dotacje  celowe  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego,

• w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 21.100,00 zł wpływy z usług,
• w dziale 853 zmniejsza się o kwotę  17.965,00 zł, w tym: 

1. o  kwotę  2.735,00  zł  zwiększa  się  grzywny  i  inne  kary  pieniężne  od  osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

2. o kwotę 20.700,00 zł zmniejsza się wpływy z usług, 
• w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 38.887,00 zł, w tym:

1. o  kwotę  50.000,00  zł  zmniejsza  się  wpływy  z  innych  opłat  lokalnych 
pobieranych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  podstawie 
odrębnych ustaw,

2. o  kwotę  8.480,00  zł  zwiększa  się  grzywny  i  inne  kary  pieniężne  od  osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

3. o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się z tytułu różnych opłat,
4. o kwotę 500,00 zł  zwiększa się   odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat od osób fizycznych,
5. o kwotę 1.133,00 zł zwiększa się wpływy  różnych dochodów, 

• w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł, w tym:  
1. o kwotę  5.000,00 zł  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze,

2. o kwotę 50.000,00 zł wpływy z usług, 
3. o kwotę 30.000,00 zł  wpływy  różnych dochodów.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

• w dziale 020 zwiększa się  o kwotę 12.970,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów 
komunalnych,

•

• w 700 zmniejsza się o kwotę 481.580,00 zł z tytułu wpłat z tyt. odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

• w  dziale  900  zwiększa  się  o  kwotę  600,00  zł  z  tytułu  sprzedaży  składników 
majątkowych.



3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 02001 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na wydatki  związane z realizacją 
zadań statutowych ( zakup usług pozostałych),

• w rozdziale 75011  zmniejsza się o  kwotę 6.674,00 zł  wynagrodzenia i składki od 
nich  naliczane (o  kwotę 5.578,00 zł  wynagrodzenia osobowe,  o  kwotę 959,00 zł 
składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 137,00 zł składki na fundusz pracy),

• w rozdziale 75023  zmniejsza się o  kwotę 4.312,00 zł  wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe),

• w  rozdziale  80101 zmniejsza  się  o  kwotę  33.000,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę 
256.300,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, w tym:
1. w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 73,300,00 zł wynagrodzenia 

osobowe,  zmniejsza  się   o  kwotę  13,200,00  zł  dodatkowe  wynagrodzenie 
roczne, zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 
zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł składki na fundusz pracy,

2. w Szkole Podstawowej nr 3 zwiększa się o kwotę 158.600,00 zł wynagrodzenia 
osobowe,  zmniejsza  się   o  kwotę  3.800,00  zł  dodatkowe  wynagrodzenie 
roczne, zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 
zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł składki na fundusz pracy,

• w  rozdziale  80195  przenosi  się  środki  w  kwocie  803,86  zł  stanowiące 
dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w realizacji  w 
SP 1 projektu pn "Akademia kompetencji", z paragrafu klasyfikacji z czwartą cyfrą 9 
na paragraf z czwartą cyfrą 7,

• w rozdziale 80103  zmniejsza się o kwotę 19.600,00 zł i zwiększa się o kwotę 
23.600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w, w tym:
1. w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 22.200,00 zł wynagrodzenia 

osobowe, zmniejsza się  o kwotę 400,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
zwiększa  się  o  kwotę  1.400,00  zł  składki  na  ubezpieczenie  społeczne, 
zmniejsza się o kwotę 400,00 zł składki na fundusz pracy,

2. w Szkole Podstawowej nr 3 zmniejsza się o kwotę 8.400,00 zł wynagrodzenia 
osobowe,  zmniejsza  się   o  kwotę  1.400,00  zł  dodatkowe  wynagrodzenie 
roczne, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 
zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł składki na fundusz pracy,

• w rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 14.200,00 zł i zwiększa się o kwotę 
167.700,00 zł  wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, w tym: 
1. w Miejskim Przedszkolu nr 2 zwiększa się o kwotę 67.200,00 zł wynagrodzenia 

osobowe,   zwiększa  się  o  kwotę  6.400,00  zł  składki  na  ubezpieczenie 
społeczne, zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł składki na fundusz pracy),

2. w  Miejskim  Przedszkolu  nr  4   zwiększa  się  o  kwotę  51.400,00  zł 
wynagrodzenia  osobowe,  zmniejsza  się   o  kwotę  3.700,00  zł  dodatkowe 
wynagrodzenie  roczne,  zwiększa  się  o  kwotę  11.000,00  zł  składki  na 
ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 4.100,00 zł składki na fundusz 
pracy,

3. w Miejskim Przedszkolu nr 5 zwiększa się o kwotę 25.100,00 zł wynagrodzenia 



osobowe,  zmniejsza  się   o  kwotę  4.100,00  zł  dodatkowe  wynagrodzenie 
roczne, zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 
zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł składki na fundusz pracy,

• w rozdziale 80106 zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł  wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane  pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 (o kwotę 900,00 zł  składki na 
ubezpieczenie społeczne, o kwotę 200,00 zł składki na fundusz pracy),

• w rozdziale 80110 zmniejsza się o kwotę 123.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 
26.700,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, w tym:
1. w   Gimnazjum  nr  1  zwiększa  się  o  kwotę  23.400,00  zł  wynagrodzenia 

osobowe, zmniejsza się  o kwotę 600,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
zwiększa  się  o  kwotę  3.300,00  zł  składki  na  ubezpieczenie  społeczne, 
zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł składki na fundusz pracy,

2. w   Gimnazjum  nr  2  zmniejsza  się  o  kwotę  66.000,00  zł  wynagrodzenia 
osobowe,  zmniejsza  się   o  kwotę  6.800,00  zł  dodatkowe  wynagrodzenie 
roczne,  zmniejsza  się  o  kwotę  35.000,00  zł  składki  na  ubezpieczenie 
społeczne, zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł składki na fundusz pracy,

• w rozdziale 80195 przenosi się środki w kwocie 304,71 zł stanowiące 
dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w realizacji  w 
Gimnazjum nr 1 projektu pn "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji 
uczniów i nauczycieli w Gimanzjum  nr 1 w Gostyninie", z paragrafu klasyfikacji z 
czwartą cyfrą 9 na paragraf z czwartą cyfrą 7,

• w rozdziale 80113 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł wydatki  związane z realizacją 
zadań statutowych (zakup usług pozostałych),

• w  rozdziale  80114 zmniejsza  się  o  kwotę  2.200,00  zł    i  zwiększa  się  o  kwotę 
11.100,00  zł  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  (zwiększa  się  o  kwotę 
10.900,00 zł wynagrodzenia osobowe,  zwiększa się o kwotę 200,00 zł  składki na 
ubezpieczenie  społeczne,  zmniejsza  się  o  kwotę  2.200,00  zł  składki  na  fundusz 
pracy),

• w rozdziale 80132 zmniejsza się o kwotę 125.200,00 zł  wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane pracowników w SP 3 (o kwotę 97.400,00 zł wynagrodzenia osobowe, 
o kwotę 4.300,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 16.000,00 zł składki 
na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 7.500,00 zł składki na fundusz pracy),

• w rozdziale 80148 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 8.600,00 
zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, w tym: 
1. w  Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł wynagrodzenia 

osobowe, zmniejsza się o kwotę 700,00 zł składki na fundusz pracy),
2. w  Szkole Podstawowej nr 3  zwiększa się o kwotę 800,00 zł wynagrodzenia 

osobowe, zmniejsza się  o kwotę 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
zmniejsza  się  o  kwotę  1.000,00  zł  składki  na  ubezpieczenie  społeczne, 
zmniejsza się o kwotę 300,00 zł składki na fundusz pracy,

3. w  Gimnazjum nr 1 zwiększa się o kwotę 5.700,00 zł wynagrodzenia osobowe, 
zwiększa się o kwotę 300,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa 
się o kwotę 100,00 zł składki na fundusz pracy,

• w rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 131.900,00 zł wydatki  związane z realizacją 



zadań statutowych (o kwotę 2.300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 
129.600,00 zł zakup usług pozostałych),

• w rozdziale 85401 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 
9.200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, w tym: 
1. w  Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 8.600,00 zł wynagrodzenia 

osobowe, zwiększa się o kwotę 600,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
2. w   Szkole  Podstawowej  nr  3  zmniejsza  się  o  kwotę  17.300,00  zł 

wynagrodzenia  osobowe,  zmniejsza  się  o  kwotę  3.000,00  zł  składki  na 
ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 700,00 zł składki na fundusz 
pracy,

• w rozdziale 85415 zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł wydatki  związane z realizacją 
zadań statutowych (stypendia dla uczniów),

• w  rozdziale  92109  zwiększa  się  o  kwotę  1.500,00  zł  dotację   podmiotową  dla 
Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w  rozdziale  60014  zwiększa  się  środki  w  wysokości 10.000,00  zł  na  udzielenie 
Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie 
inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński  pn. "Modernizacja nawierzchni 
ulicy  Zakładowej  w  Gostyninie".  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  8  do  Uchwały 
Budżetowej pn.   Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów 
publicznych w 2016 roku.

• w rozdziale  60014  zmniejsza  się  środki  w wysokości   17.500,00  zł  na  udzielenie 
Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie 
inwestycyjne realizowane przez Powiat  Gostyniński   pn.  "Modernizacja  chodnika 
przy ulicy Zakładowej".  Zmianę ujęto w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. 
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 
roku.

• w rozdziale 60016  zmniejsza się  o kwotę 144.165,00 zł  zadanie  inwestycyjne pn 
„Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej” i przenosi się zadanie do Wykazu 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2026,

• w rozdziale 60016   zmniejsza  się o kwotę 96.390,00 zł  zadanie inwestycyjne pn 
"Budowa  chodnika  w  ul.  Spacerowej"  i  przenosi  się  zadanie  do  Wykazu 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2026,

• w rozdziale 60016  zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł  na zadanie inwestycyjne pn 
„Budowa dróg na osiedlu Zatorze – projekt”. Zmianę ujęto w załączniku pn. Wydatki 
na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  60016 zmniejsza  się  o  kwotę  15.092,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn 
"Modernizacja ul. Nowej - projekt" i przenosi się zadanie do Wykazu przedsięwzięć 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2026,

• w  rozdziale  60016 zmniejsza  się  o  kwotę  22.819,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn 
"Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową" i przenosi się 



zadanie do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 
–2026,

• w  rozdziale  70095 zmniejsza  się  o  kwotę  49.014,00  zł przedsięwzięcie  pn 
"Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 
14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilanie w co i cwu komunalnych 
budynków  mieszkalnych  przy  ul.  3  Maja  12  i  12b".  Zmianę  ujęto  w  Wykazie 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026,

• w  rozdziale75495 zmniejsza  się  o  kwotę  83.629,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn 
"Monitoring wizyjny miasta".  Zmianę ujęto w załączniku pn. Wydatki  na zadania 
inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 80101  zmniejsza się  o kwotę 100.000,00 zł  zadanie  inwestycyjne pn 
"Zagospodarowanie  terenu  przy  Szkole  Podstawowej  nr  1".   Zmianę  ujęto  w 
załączniku pn.  Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale  80101  zmniejsza się  o  kwotę 47.587,00 zł  zadanie  inwestycyjne pn 
"Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3".  Zmianę ujęto w 
załączniku pn.  Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale  80104  zmniejsza się o kwotę  16.625,00 zł zadanie inwestycyjne pn. 
"Dostosowanie  budynku  Miejskiego  Przedszkola  nr  5  w  Gostyninie  do 
obowiązujących  przepisów  techniczno  –  budowlanych"  i  przenosi  się  do  Wykazu 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2026,

• w rozdziale  80104  zmniejsza  się  o  kwotę 22.310,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Budowa parkingu przy  Miejskim Przedszkolu nr 2". Zmianę ujęto w Załączniku pn 
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  90095 zmniejsza  się  o  kwotę  16.362,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn 
"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego". Zmianę ujęto 
w Załączniku  pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  90095 zwiększa  się  o  kwotę  10.312,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ziejkowej" – przebudowa dotyczy 
urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Gostynina. Zmianę ujęto w 
Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte 
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  92195  zmniejsza  się  o  kwotę   4.800,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Zagospodarowanie terenu wokół Zamku". Zmianę ujęto w Załączniku  pn. Wydatki 
na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 92601  zmniejsza się o kwotę  303.353,00 zł zadanie inwestycyjne pn. 
"Budowa  placu  zabaw  za  Miejskim  Centrum  Kultury"  i  przenosi  się  do  Wykazu 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2026,

• w rozdziale 92601  zmniejsza się o kwotę  29.595,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 



"Budowa  placu  zabaw  za  na  Osiedlu  Zalesie  w  Gostyninie".  Zmianę  ujęto  w 
Załączniku pn Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 92601  zmniejsza się o kwotę  30.000,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Budowa placu  zabaw za na  Osiedlu Czapskiego".  Zmianę ujęto  w Załączniku  pn 
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  92601  zmniejsza  się  o  kwotę   1.000,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Ogrodzenie  terenu  pod  plac  zabaw  przy  ui.  Bierzewickiej".  Zmianę  ujęto  w 
Załączniku pn Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  w  rozdziale  92601  zmniejsza  się  o  kwotę   30.700,00  zł  zadanie 
inwestycyjne  pn.  "Budowa  dwufunkcyjnego  boiska  rekreacyjnego  z  funkcją 
lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej – dokumentacja". Zmianę 
ujęto  w  Załączniku  pn  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte 
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  92601  zmniejsza  się  o  kwotę  11.455,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn 
"Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, 
Czapskiego  i  Zalesie".  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  pn  Wydatki  na  zadania 
inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  92601  zmniejsza  się  o  kwotę  7.173,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn 
"Przystanek  rekreacja  –  Siłownia  pod  chmurką".  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  pn 
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  92601  zmniejsza  się  o  kwotę  2.995,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema".  Zmianę ujęto w Załączniku pn Wydatki 
na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale  92601  zmniejsza  się  o  kwotę 43.247,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Opracowanie  dokumentacji  na  modernizację  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i 
Rekreacji" i przenosi się zadanie do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 –2026.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                Andrzej Robacki
 


