U C H W A Ł A nr 98/XIII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 sierpnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm), art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 617.868,06zł. Ustala się dochody budżetu w
łącznej kwocie 70.815.354,37 zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 568.946,50 zł, do kwoty 70.308.940,81 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 48.921,56 zł do kwoty 506.413,56 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 174.843,70 zł i zwiększa się o kwotę 792.711,76
zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 74.059.299,05 zł:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 174.843,70 zł i zwiększa się o kwotę
743.790,20 zł do kwoty 68.191.093,49 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 48.921,56 zł do kwoty 5.868.205,56 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 2019 rok.
2. § 10 otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 2.292.429,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.441.089,00 zł na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder
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UZASADNIENIE
1. Dochody bieżące budżetu Miasta:
 w dziale 801 zwiększa się o kwotę 568.946,50 zł dochody z tytułu dotacji celowej na
realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś", współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla
rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna RPO WM na lata 2014 – 2020, na podstawie
umowy nr RPMA.10.01.01-14b716/18 o dofinansowanie projektu pn. “Przyszłość
zaczyna się dziś” podpisanej pomiedzy Województwem Mazowieckiem
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w tym:
1) o kwotę 445.372,89 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2) o kwotę 123.573,61 zł ze środków budżetu państwa.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:
 w dziale 801 zwiększa się kwotę 48.921,56 zł na realizację projektu pn. "Przyszłość
zaczyna się dziś", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie I rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna RPO
WM na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14b716/18 o
dofinansowanie projektu “Przyszłość zaczyna się dziś” podpisanej pomiedzy
Województwem Mazowieckiem reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
 w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług
pozostałych),
 w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł, na wydatki związane z
administracją miasta (zakup usług pozostałych),
 w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 10.100,00 wydatki w Szkole Podstawowej nr
3, z tego o kwotę 3.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.500,00 zł
zakup usług pozostałych,
 w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany:
1) przenosi się środki w kwocie 10.443,70 zł w ramach środków UE przyznanych
na realizację Projektu pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowanego w
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ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne –
współpraca szkół, w tym z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń w kwocie 10.243,70 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie
200,00 zł (krajowe podróże służbowe) na zakup materiałów i wyposażenia.
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) zwiększa się o kwotę 568.946,50 zł wydatki na realizację w szkołach
podstawowych projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" (o kwotę
103.570,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 465.376,50
zł pozostałe wydatki, w ramach przyznanego dofinansowania ze środków UE i
budżetu państwa. Zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej w latach 2019-2021,
 w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 145.800,00 zł wydatki na zakup usługi
związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 w rozdziale 90015 zmniejsza się w o łączną kwotę 164.400,00 zł wydatki związane z
oświetleniem ulic, w tym:
1) kwotę 13.600,00 zł zakup usług remontowych,
2) o kwotę 150.800,00 zł zakup usług pozostałych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:


w rozdziale 80101 wprowadza się przedsięwzięcie w ramach przyznanego
dofinansowania ze środków UE na realizację projektu pn: "Przyszłość zaczyna się
dziś" i ustala się środki w kwocie 48.921,56 zł. Zadanie ujęto w Wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

str. 4

