
U C H W A Ł A   nr  306/LXII/2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 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 67.700,00 zł  Ustala  się  dochody budżetu w
łącznej kwocie 62.566.471,29 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67.700,00 zł do kwoty 60.225.911,29 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 103.300,00 zł i zwiększa się o kwotę 171.000,00
zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68.238.864,29 zł:

1) wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 40.000,00zł do kwoty 58.259.388,29 zł,
2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę 103.300,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę

131.000,00 zł do kwoty 9.979.476,00 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.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn.  Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do
sektora  finansów  publicznych  w  2017  roku,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  4  do  niniejszej



uchwały,  zmieniającym Załącznik  Nr  8  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dotacje  celowe  dla
podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

§ 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  758  zwiększa  się  o  kwotę  67.700,00  zł  z  tytułu  zwiększenia  części
oświatowej subwencji ogólnej na podstawie:
1. zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017  

roku w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia  
szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w  
gimnazjach  publicznych  przekształcanych  od  września  2017  r.  w  szkoły  
podstawowe;

2. zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017  
roku  w kwocie  42.700,00  zł  z  przeznaczeniem na dofinansowanie  remontów  
bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych przekształcanych od września  
2017 r. w szkoły podstawowe.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł  wydatki związane z realizacją
zadań statutowych;

• w rozdziale 80101   zwiększa  o kwotę 30.000,00 zł  wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w SP3.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w rozdziale 60016  dokonuje się następujące zmiany: 
1) zwiększa  się o kwotę  5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja ul.

Kwiatowej”.  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej, 

2) zmniejsza  się  o  kwotę   60.000,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn "Modernizacja
chodnika  i  parkingu pomiędzy  ul.  Polną  12  a  3  Maja  43a".  Zmianę  ujęto  w
Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1) zmniejsza się o kwotę  43.300,00 zł zadanie inwestycyjne pn ""Modernizacja ul.
Bema". Zmianę  ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w
2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej.

• w  rozdziale  70095 zwiększa  się  o  kwotę  78.000,00  zł  na  przedsięwzięcie  pn.
“Termomodernizacja I remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja
14 wraz z wykonaniem instalacji  umożliwiających zasilenie w co i  cwu budynków
mieszkalnych  przy  ul.  3  Maja  12  i  12b”.  Zmianę  uwzględniono  w  Wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

• w  rozdziale  75404  zwiększa  się  o  kwotę  35.000,00  zł  na  wpłatę  na  Fundusz
Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie



zakupu  samochodu  osobowego  wersji  „oznakowanej”  dla  potrzeb  Komendy
Powiatowej  Policji  w  Gostyninie.  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  8  do  Uchwały
Budżetowej pn.   Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2017 roku.

• w rozdziale 85507 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.
“Realizacja  Programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3
"Maluch Plus". Zmianę uwzględniono w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania
inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej;

                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 

                                                                                                             Andrzej Robacki


