
U C H W A Ł A   nr  153/XXIX/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 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 (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, t.j. z późn. zm.), art. 211, art.
212,  art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 885, t.j.  z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta
Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXXVI/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/XXXVI/2015 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące
zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się  o kwotę  157.072,00 zł.  Ustala się dochody
budżetu w łącznej kwocie 49.662.802,75 zł:

1) dochody  bieżące  zwiększa  się  o  kwotę  153.610,00  zł  tj.  do  kwoty
49.051.340,75zł,

2) dochody  majątkowe  zwiększa  się  o  kwotę  3.462,00  zł tj.  do  kwoty
611.462,00 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  850,00 zł i  zwiększa się  o  kwotę
157.922,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52.912.720,00 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 850,00 zł i zwiększa się o kwotę
65.922,00 zł, tj. do kwoty 45.126.520,00zł,

2) wydatki  majątkowe  zwiększa  się  o  kwotę 92.000,00  zł,  tj.  do  kwoty
7.786.200,00 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan
przychodów i  kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza  się  zmiany  w  Załączniku  nr  11  do  Uchwały  Budżetowej  pn.
Wydatki  na zadania   inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem
przedsięwzięć  do  Wieloletniej Prognozy  Finansowej,  w  ten  sposób,  że
otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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  756  zwiększa  się  o  kwotę  57.610,00  zł  z  tytułu  podatku  od
nieruchomości od osób prawnych, 

 w dziale  853 zwiększa  się  o kwotę  96.000,00 zł z  tytułu  dotacji  celowej  z
budżetu  państwa  na  realizację   Resortowego  programu  rozwoju  instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, na podstawie
ogłoszenia  przez  Wojewodę  Mazowieckiego  w  dniu  11.02.2016  listy  ofert
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu "Maluch - edycja
2016".  (zapewnienie  funkcjonowania  miejsc  opieki  nad  dziećmi  w wieku
do lat  3  tworzonych  przez  gminy  do  dnia  31  grudnia 2015  r.  z  udziałem
programu „MALUCH”.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

 w dziale  150 zwiększa    się  o  kwotę 1.484,00 zł  z  tytułu  zwrotu z  Urzędu
Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej (majątkowej) przekazanej
w 2015 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Przyspieszenie
wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego  przez  budowanie
społeczeństwa  informacyjnego  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007-
2013.

 w dziale  750 zwiększa    się  o  kwotę  1.978,00  zł z  tytułu  zwrotu z  Urzędu
Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej (majątkowej) przekazanej
w  2015  roku  jako  wkład  własny  miasta  na  realizację  Projektu  „Rozwój
elektronicznej  administracji  w  samorządach  Województwa  Mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt
EA)  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

 zwiększa się w rozdziale 70005  o kwotę 57.610,00 zł wydatki na podatek od
nieruchomości  od osób prawnych i  przenosi   się  w rozdziale 70005  kwotę
850,00 zł  przeznaczoną na wydatki związane z realizacją statutowych zadań -
na wydatki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej, 

 zwiększa  się  w  rozdziale  75023  o  kwotę 2.462,00  zł z  przeznaczeniem  na
powołanie  biegłego  rzeczoznawcy  w  związku  z  postępowaniem  w  sprawie
wymiaru podatku,



 w  rozdziale  85295  zwiększa  się  o  kwotę 5.000,00  zł z  przeznaczeniem  na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

 w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 60.000,00  zł na zadanie  inwestycyjne
pn „Budowa dróg na osiedlu Zatorze – projekt”, zadanie 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 40.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn
„Budowa parkingu na osiedlu Czapskiego”. Zmianę uwzględnia się w załączniku
nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016
roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn
„Budowa parkingu na osiedlu Dmowskiego”,  zadanie ujęto w załączniku pn.
Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 w  rozdziale  80104  zwiększa  się  o  kwotę  32.000,00  zł  na  na  zadanie
inwestycyjne  pn  „Dostosowanie  budynku  Miejskiego  Przedszkola  nr  5  do
obowiązujących  przepisów  techniczno  –  budowlanych”, zadanie  ujęto  w
załączniku  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, tutaj zgodnie z
wnioskiem

 W  załączniku  nr  11  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej wprowadza się : 

 w rozdziale 92601 zmianę polegającą na rozszerzeniu nazwy zadania pn
„Zakup  urządzeń  zabawowych  na  ul.  3  Maja”.  Po  zmianie  zadanie
przyjmuje  nazwę  „Zakup  urządzeń  zabawowych  na  ul.  3  Maja  9,
Dmowskiego 1, Kościuszki 6.”

5.  W  załączniku  nr  10  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Plan  przychodów  i  kosztów
zakładów budżetowych na wniosek dyrektora MOSiR  wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały: zmniejsza się stan środków obrotowych na
początek  roku  o  kwotę  53.601,00  zł.;  zwiększa  się  plan  przychodów  o  kwotę
53.601,00 zł.                          

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Andrzej Robacki


