
U C H W A Ł A   nr  448/LXXXVII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 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. 221 i art. 236 i 237 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 281.600,00 zł  i  zwiększa się  o kwotę  281.600,00 zł.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 75.788.370,40 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 97.600,00 zł i zwiększa się o kwotę 97.600,00 zł do
kwoty 66.600.972,54 zł,

1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 184.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 184.000,00
zł do kwoty 9.187.397,86 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.  Dotacje  podmiotowe  w  2018  roku,  zgodnie  z
Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

3.  Wprowadza się  zmiany w Załączniku pn.  Dotacje  celowe dla  podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
zmieniającym  Załącznik  Nr  9  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dotacje  celowe  dla  podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

4.  Wprowadza  się  zmiany  w Załączniku  pn.  Wydatki  na zadania   inwestycyjne  w  2018  roku
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem
Nr 4 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 75075  zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł wydatki związane z realizacją zadań
statutowych  w  zakresie  promocji,  z  tego  o  kwotę  2.500,00  zł  zakup  materiałów  i
wyposażenia, o kwotę 1.100,00 zł zakup usług pozostałych,

• w rozdziale 75085  zwiększa się o  łączną kwotę 6.700,00 zł wydatki  w Miejskim Zespole
Ekonomicznym Szkół I Przedszkoli, w tym:

1) zwiększa się  o kwotę 9.500,00 zł  wydatki  na wynagrodzenia  osobowe i  składki  od nich
naliczane,

2) zmniejsza  się  o  kwotę  2.800,00  zł  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  statutowych
(o kwotę 2.000,00 zł różne opłaty I składki, o kwote 800,00 zł szkolenia pracowników),

• w rozdziale 80101 zwiększa się o łączną kwotę 13.500,00 zł, z tego:
1) o  kwotę  3.500,00  zł  wydatki  na  wynagrodzenia  osobowe  i  składki  od  nich  naliczane

pracowników Szkoły Podstawowej Nr 5,
2) o kwotę 10.000,00 zł wydatki na zakup materiałów I wyposażenia w Szkole Podstawowej

Nr 3,
• w  rozdziale  80104  zwiększa  się  o  kwotę  3.500,00  zł  wydatki  na  zakup  materiałów  i

wyposażenia w Przedszkolu Nr 2,
• w rozdziale  80113 zmniejsza się o kwotę 6.700,00 zł  wydatki na zakup usług pozostałych,
• w rozdziale 80132 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł. wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
• w rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki przeznaczone na Klub Seniora, z

tego o kwotę 2.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę  1.000,00 zł zakup usług
pozostałych,

• w rozdziale 90006  zmniejsza się o kwotę 83.600.00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych
związane z ochroną gleby i wód podziemnych.  

• w rozdziale  92109 zwiększa  się  o  kwotę  56.500,00  zł dotację  podmiotową dla  Miejskiego
Centrum Kultury na działalność  statutową (w tym:  4.500,00 zł  -  imprezy miejskie).  Zmianę
ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.,  

• w  rozdziale  92195  zwiększa  się  o  kwotę  2.000,00  zł  się  wydatki  związane  z  organizacją
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, z tego o kwotę 350.00 zł zakup
nagród, o kwotę 200,00 zł zakup materiałów I wyposażenia, o kwotę 300,00 zakup żywności, o
kwotę 1.150,00zł zakup usług pozostałych,

• w rozdziale 92605 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł wydatki związane z organizacją zawodów
sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla
klubów  sportowych  na  ogłoszenie  nowego  konkursu  w  tym  zakresie  (dotacja  celowa  dla
podmiotów  niezaliczanych  do  sektora  finansów).   Zmianę  ujęto  w  Załączniku  pn.  Dotacje
celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r roku.

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
1) zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte

wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  zadanie  pn.  “Budowa
parkingu przy filii  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  na ul.  Płockiej"  w kwocie  40.000,00 zł.
Zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  1  pn.  Wydatki  na zadania  inwestycyjne  w  2018  roku
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:



1) zmniejsza sie o kwotę 79.000,00 zł środki na zadaniu pn. “Budowa placu zabaw przy SP Nr
5”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2018 roku
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) wprowadza  się  do  załącznika  nr  11  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja podłogi i wymianan urządzeń w niej
zamontowanych w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bema" i na to zadanie
ustala się środki w kwocie 184.000,00 zł,

• w rozdziale 92601 zmniejsza sie o kwotę 65.000,00 zł środki na zadaniu pn. “Budowa placu
zabaw  przy  ul.  Stodólnej”.  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


