
U C H W A Ł A   nr 296/LVIII/2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236,  ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.), Rada
Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina  na rok 2017 Nr 253/L/2016   Rady Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu  zwiększa się o kwotę 25.375,00 zł.  Ustala się dochody budżetu w
łącznej kwocie 62.144.904,41 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.375,00 zł, do kwoty 59.858.378,41 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 2017 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 222.832,00 zł i zwiększa się o kwotę 248.207,00 zł.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67.817.297,41 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 82.751,00 zł i zwiększa się o kwotę 248.126,00
zł do kwoty 57.710.155,41 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 140.081,00 zł i zwiększa się o kwotę 81,00 zł
do kwoty 10.107.142,00 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 2017 rok.

3.  Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do
sektora  finansów  publicznych  w  2017  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 2017 roku.

4.  Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2017 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  2017  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  756  zwiększa się  o  kwotę  13.420,00  zł  z  tytułu  podatku  od  środków
transportowych od osób prawnych,

• w dziale 801 zwiększa się o kwotę 11.955,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów
z lat ubiegłych .

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 10.320,00 zł  wydatki związane z realizacją
zadań statutowych;

• w rozdziale 75023  zwiększa się o kwotę 3.100,00 zł, wydatki związane z realizacją
zadań statutowych;

• w rozdziale 80101   zwiększa  o  kwotę 60.000,00 zł  wydatki związane z  realizacją
zadań statutowych w SP1;

• w  rozdziale  80104 zmniejsza  się  o  kwotę  2.055,00  zł  wydatki  na  wynagrodzenia
osobowe i  zwiększa się  o kwotę 14.010,00 zł  wydatki  związane z realizacją  zadań
statutowych w Miejskim Przedszkolu nr 5.

• w rozdziale 80110 dokunuje się nastepujące zmiany:
◦ przenosi się środki w kwocie 10.376,00 zł z wynagrodzeń osobowych, w tym: w

Gimnazjum nr 1 – 7.200,00 zł  oraz  Gimnazjum nr 2 - 3.176,00 zł,  na wydatki
związane z realizacją zadań statutowych, w tym: na wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 1 -  7.200,00 zł  oraz zakup
usług pozostałych w Gimnazjum nr 2 – 3.176,00 zł;

◦ zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w Gimnazjum nr 1;

• w rozdziale 85153 przenosi się środki w kwocie 34.760,00 zł z wydatków związanych z
realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na  organizację wypoczynku
letniego  dla  dzieci  z  programem  profilaktycznym (dotacja  celowa dla  podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów);

• w rozdziale 85154 przenosi się środki w kwocie 34.760,00 zł z wydatków związanych z
realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na organizację wypoczynku
letniego  dla  dzieci  z  programem  profilaktycznym  (dotacja  celowa  dla  podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów);

• w rozdziale 85401 przenosi się środki w kwocie 800,00 zł z wynagrodzeń osobowych
na dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP 3).

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w rozdziale 60016 
1. zmniejsza się o kwotę  29,00 zł przedsięwzięcie pn „Modernizacja drogi gminnej w



ul. Floriańskiej”, zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej; 

2. zmniejsza się o kwotę  52,00 zł  przedsięwzięcie pn „Modernizacja  ul.  Nowej -
projekt”,  zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej; 

3. zmniejsza  się o kwotę 140.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja ul.
Kopernika". Zmianę ujęto w załączniku pn. Wydatki  na zadania inwestycyjne w
2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej;

• w rozdziale 80104 zwiększa  się o kwotę  81,00 zł przedsięwzięcie pn "Dostosowanie
budynku  Miejskiego  Przedszkola  Nr  5  do  obowiązujących  przepisów  techniczno  -
budowlanych".  Zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2017-2026.

                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             Andrzej Robacki


