
U C H W A Ł A   nr  415/LXXX/2018 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2018 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018 

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

gminnym (t.j. Dz.U.2018, poz.994 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077), Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 33.904,00 zł i zwiększa się o kwotę 33.904,00 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73.124.576,84 zł: 
 
 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 33.904,00 zł i zwiększa się o kwotę 2.070,00 zł 
do kwoty 64.804.478,38 zł, 
 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.834,00 zł do kwoty 8.320.098,46 zł. 
 
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok. 
 
2. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2018 roku 

nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie                    

z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 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.  Wydatki bieżące budżetu Miasta: 
 

• w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 2.070,00 zł wydatki na wynagrodzenia 
osobowe, 
• w rozdziale 90006 zmniejsza się o kwotę 33.904,00 zł, wydatki na zakup usług 
pozostałych związane z ochroną gleby i wód podziemnych.         

 

2.  Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 
 

• w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 4.834,00 zł zadanie inwestycyjne                 
pn. "Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na potrzeby 
sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji 
zachodniej”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne 
w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
• w rozdziale 85506 zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. 
“Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach 
Programu „Maluch + 2018” (wkład własny gminy w realizację projektu). Zmianę 
ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                          Andrzej Robacki 
 
 


