
U C H W A Ł A   nr 302/LX/2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 czerwca 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 215 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 3.499,35 zł.  Ustala się dochody budżetu w łącznej
kwocie 62.337.694,29 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.499,35 zł, do kwoty 59.997.134,29 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 95.080,00 zł i zwiększa się o kwotę 98.579,35 zł.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68.010.087,29 zł:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.499,35 zł do kwoty 58.058.311,29 zł,
2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę 95.080,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę

95.080,00 zł do kwoty 9.951.776,00 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. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2017 roku
nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zgodnie  z
Załącznikiem  nr  3  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 801 zwiększa się o kwotę 3.499,35 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu
pn:  "Akademia kompetencji" w SP 1. w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr
RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15  dla  Osi  Priorytetowej  X  „Edukacja  dla  rozwoju  regionu”,
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna
(w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

 w rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 3.499,35 zł wydatki na realizację w SP 1 projektu pn
"Akademia kompetencji",  w ramach przyznanego dofinansowania ze środków UE. Zmianę
ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

 w rozdziale 60016  dokonuje się następujące zmiany: 
1. zmniejsza  się  o  kwotę   95.080,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn  "Modernizacja  ciągów

pieszych w ul. Moniuszki  ".  Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki  na zadania
inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej,

2. zwiększa  się  o  kwotę   72.939,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn  "Modernizacja  ul.
Ozdowskiego ". Zmianę  ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w
2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. wprowadza się  do  załącznika  nr  11  do Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne w 2017  roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej,  zadanie  inwestycyjne  pn  "Modernizacja  drogi  gminnej  ul.  Krasickiego  –
opracowanie dokumentacji  budowlanej  "  i  na to zadanie  ustala   się  środki  w kwocie
5.000,00 zł.

 w rozdziale 70095 zwiększa się o kwotę 17.141,00 zł przedsięwzięcie pn "Termomodernizacja
i  remont  komunalnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  3  Maja  14  wraz  z  wykonaniem
instalacji  umożliwiających  wykonanie  zasilenie  w  co  i  cwu  komunalnych  budynków
mieszkalnych  przy  ul.  3  Maja  12  i  12b".   Zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Andrzej Robacki


