U C H W A Ł A nr 310/XLII/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 394.600,00 zł. Ustala się wydatki budżetu
w łącznej kwocie 86.505.245,25 zł:
1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 394.600,00 zł do kwoty 14.991.122,93 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
2022 rok.
2. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 394.600,00 zł, tj. do kwoty
8.500.684,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na
wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w
2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł;
2) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na
wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w
2022 roku w kwocie 2.614.559,93 zł;
3) z przyznanych w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji
ogólnej w kwocie 2.491.525,00 zł;
4) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 394.600,00 zł.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 394.600,00 zł, tj. do kwoty
10.324.724,93 zł.
Przychody w wysokości 10.324.724,93 zł i rozchody w wysokości 1.824.040,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3
do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022
roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE
1. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
1) w rozdziale 80101 wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej zakupy inwestycyjne pn. “Realizacja projektu "Laboratoria
Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki
w kwocie 112.600,00 zł;
2) w rozdziale 80101 wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej
pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Realizacja projektu
"Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie” i na to zadanie
ustala się środki w kwocie 195.900,00 zł;
3) w rozdziale 80101 wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Realizacja projektu
"Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie” i na to zadanie
ustala się środki w kwocie 86.100,00 zł.
Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2021 roku.
2. Przychody budżetu Miasta:
1) Zwiększa się o kwotę 394.600,00 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach t.j
o środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektu pn. „Laboratoria
Przyszłości”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

