
U C H W A Ł A   nr  198/XXXIX /2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 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 (t.j.  
Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 217, 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/XXVI/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/XXVI/2015  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 
57.888.774,91 zł:

1) dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł. do kwoty 57.275.992,91 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  235.725,00 zł i  zwiększa się  o kwotę  387.231,00 zł. 
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 61.626.984,16 zł:

1) wydatki bieżące  zmniejsza się o kwotę 115,00 zł  i zwiększa się o kwotę 80.396,00 zł, tj. do 
kwoty 52.984.425,16 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 235.610,00 zł i zwiększa się o kwotę 306.835,00 zł 
tj. do kwoty 8.642.559,00 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. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 148.006,00 zł,  tj. do kwoty 3.738.209,25 zł, 
który  zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z  zaciągniętych  kredytów  w  kwocie 
3.249.917,25 zł i z wolnych środków w kwocie 488.292,00 zł.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 148.006,00 zł z tytułu wolnych środków. 
Przychody po zmianie wynoszą 6.977.206,00 zł (5.000.000,00 zł – kredyt, 1.977.206,00 zł – wolne 
środki) i rozchody w wysokości 3.238.996,75 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów w kwocie 3.073.996,75 zł i  pożyczek w kwocie 165.000,00 zł) zgodnie z  



Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn.  
Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku. 

4. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim 
Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 220.471,00 zł".

5.  §  9 otrzymuje  brzmienie:  "Dochody  z  opłat  i  kar  za  korzystanie  ze  środowiska  w  kwocie 
53.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 9, 21, 29 i  
32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z  2013r.,  poz.  1232) w 
kwocie 53.500,00 zł.

6.  Wprowadza  się  zmiany  w  Załączniku  pn.  Wydatki  na zadania   inwestycyjne  w  2016  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 2016 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. Dochody bieżące budżetu Miasta:

• w dziale 900 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 115,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe; 
zwiększa się o kwotę 115,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,

• w rozdziale 75011  zwiększa się o  kwotę 6.610,00 zł  na wydatki  związane ze zwrotem 
dotacji  celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej zleconych 
gminom  ustawami,  zgodnie  z  pismem  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  nr  WSO-
III.3113.56.2016 r z dnia 30.06.2016 r,

• w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł  wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych w Szkole Podstawowej nr 3,

• w rozdziale 80110 zwiększa się o  kwotę 18.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych w Gimnazjum nr 2 ,

• w rozdziale 85153  zwiększa się o  kwotę 3.171,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane  (o  kwotę  2.647,00  zł  wynagrodzenia  osobowe,  o  kwotę  457,00  zł  składki  na 
ubezpieczenie społeczne, o kwotę 67,00 zł składki na fundusz pracy), tj. o niewykorzystane 
środki z lat ubiegłych.

• w rozdziale 90004  zwiększa się o  kwotę 3.500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych (wydatki na ochronę środowiska),

• w rozdziale 92695 zwiększa się o  kwotę 10.000,00 zł  wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w  rozdziale  60016  zmniejsza  się  o  kwotę   6.610,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn 
"Modernizacja  drogi  od  ul.  Płockiej  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  3",  zmianę  ujęto  w 
Załączniku Nr 11 pn.  Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  60016  zmniejsza  się  o  kwotę   43.500,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Modernizacja chodnika na ul. Parkowa", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na 
zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  80101 zwiększa   się  o  kwotę   31.700,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Dostosowanie  budynku Szkoły  Podstawowej  nr  1  na  potrzeby punktu przedszkolnego", 
zmianę ujęto ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

•  w  rozdziale  80101 zwiększa   się  o  kwotę   25.300,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Dostosowanie  budynku Szkoły  Podstawowej  nr  3  na  potrzeby punktu przedszkolnego", 
zmianę ujęto ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 



• w rozdziale 80101 zwiększa  się o kwotę  160.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Remont 
kuchni  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  i  zakup  urządzeń  do  stołówki",  zmianę  ujęto  w 
Załączniku Nr 11 pn.  Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 80104  zwiększa  się o kwotę  89.800,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 
parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na 
zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  80104 zmniejsza  się   się  o  kwotę 46.000,00  zł  przedsięwzięcie  pn. 
"Dostosowanie  budynku  Miejskiego  Przedszkola  nr  2   do  obowiązujących  przepisów 
techniczno  –  budowlanych”,   zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  80110 zmniejsza  się   się  o  kwotę 37.900,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Remont budynków Gimnazjum nr 2",  zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na 
zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 35,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa instalacji 
centralnego  ogrzewania  zasilanej  z  miejskiej  sieci  cieplnej  zapewniającej  ogrzewanie 
Miejskiego  Centrum  Handlowego  "Stara  Betoniarnia",  zmianę  ujęto  w  Wykazie 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  92604   zmniejsza  się   się  o  kwotę 51.800,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji", 
zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  92604   zmniejsza  się   się  o  kwotę 49.800,00  zł zadanie  inwestycyjne  pn. 
"Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 
pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4. Przychody budżetu Miasta:

• zwiększa się o kwotę 148.006,00 zł przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których 
mowa  w  art.  217  ust.  2  pkt  6  ustawy  o  finansach  publicznych,  tj.  nadwyżki  środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z 
lat ubiegłych i   przeznacza się na pokrycie deficytu .  Zmianę  wprowadzono do załącznika 
Nr  3  pn.  Przychody  i  rozchody  budżetu  w  2016  roku  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do 
niniejszej uchwały. 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                               Andrzej Robacki
 


