
U C H W A Ł A   nr 31/IV/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2018, poz.994 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j.  Dz.  U. z 2017r.,  poz.2077), Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 171.654,27 zł  i zwiększa się o kwotę 33.754,00
zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 68.073.855,22 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 14.229,27 zł i zwiększa się o kwotę 31.754,00
zł  do kwoty 66.436.449,22 zł,

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 157.425,00 zł  i  zwiększa się o kwotę
2.000,00 zł do kwoty 1.637.406,00 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 2018
rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 184.654.27 zł i zwiększa się o kwotę 46.754,00 zł.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 75.639.751,46 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 69.229,27 zł i zwiększa się o kwotę 46.754,00
zł do kwoty 66.410.825,58 zł,

1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 115.425,00 zł do kwoty 9.228.925,88 zł.

Dokonuje  się  zmian  w  wydatkach  budżetu  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszej
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku, zgodnie z
Załącznikiem  Nr  3  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  7  do  Uchwały
Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2018 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  2018  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 Hubert Reder



U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

• w dziale 700 zwiększa się o łączną kwotę 1.364,00 zł, z tego:
1. o kwotę 752,00 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
2. o kwotę 139,00 zł  wpływy z pozostałych odsetek,
3. o kwotę 473,00 zł  wpływy z różnych dochodów ,
• w dziale 750 zmniejsza się o łączną kwotę 10.190,27 zł, z tego;
1. o kwotę 180,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje,
2. o kwotę 259,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych

opłat  uiszczanych  na rzecz Skarbu  Państwa  z tytułu  postępowania  sądowego
i prokuratorskiego,

3. o kwotę 3.600,00 zł  zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
4. o  kwotę  14.229,27  zł  zmniejsza  się  dotację  celową  w ramach  programów

finansowanych  z udziałem  środków  europejskich  oraz środków,  o których  mowa
w art. 5  ust.  3  pkt  5  lit.  a  i  b  ustawy,  lub  płatności  w ramach  budżetu  środków
europejskich,  realizowanych przez jednostki  samorządu terytorialnego  ze środków
UE  na  realizację  projektu  pn  "Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka  jakość
obsługi klienta w pięciu JST z  regionu płockiego I  gostynińskiego",  realizowanego
w Urzędzie Miasta Gostynina,

• w dziale 756 zwiększa się o o łączną kwotę 6.871,00 zł, w tym:
1. o kwotę 411,00 zł  wpływy z podatku leśnego od osób prawnych,
2. o kwotę 2.660,00 zł  wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat od osób prawnych,
3. o kwotę 3.800,00 zł  wpływy  odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat od osób fizycznych,
• w dziale 758 zwiększa się o kwotę 5.534,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej

subwencji  ogólnej  na  podstawie  zawiadomienia  Ministra  Finansów
ST5.4751.12.2018.26g  z  dnia  29  listopada  2018  roku  z  przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
nauczyciela albo przechodzących na emeryturę w związku z art, 225 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20
ww ustawy Karta Nauczyciela,

• w dziale 900 zwiększa się o o łączną kwotę 13.946,00 zł, w tym:
1. o kwotę 3.030,00 zł  wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

od osób fizycznych,
2. o kwotę 10.916,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

• w  dziale  020  zwiększa  się  o  kwotę  2.000,00  zł  wpływy  ze  sprzedaży  składników  
majątkowych ,

• w dziale 700 zmniejsza  się  o  kwotę 157.425,00 zł  wpłaty  z tytułu odpłatnego nabycia  
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,



3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 75022 zwiększa się  o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w Radzie Miejskiej (zakup materiałów i wyposażenia),

• w rozdziale 75023 dokonuje się nastepujące zmiany w Urzędzie Miasta:
1. zwiększa się o kwotę 6.420,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
2. zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
3. zmniejsza się o kwotę 14.229,27 zł wydatki ze środków UE na realizację projektu pn

"Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość  obsługi  klienta  w pięciu  JST  z
regionu płockiego I gostynińskiego", realizowanego w Urzędzie Miasta Gostynina, z
tego:

a) o kwotę 2.258,24 zł – wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane,
b) o kwotę 11.971,03 zł pozostałe wydatki bieżące,
• w  rozdziale  75702  zmniejsza  się  o  kwotę  40.000,00  zł  wydatki  na  odsetki  od

samorządowych  papierów  wartościowych  lub  zaciągniętych  przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

• w  rozdziale  80101  zwiększa  się  kwotę  o  kwotę  5.534,00  zł  wydatki  na
wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3,

• w  rozdziale  85216  zmniejsza  się  o  kwotę  15.000,00  zł  wydatki  na  świadczenia
społeczne w zakresie zasiłków stałych, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej,

• w  rozdziale  85507  zwiększa się  o  kwotę  8.000,00  zł  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych  Dziennych  opiekunów  (o  kwotę  4.000,00  zł  w  Punkcie  Opieki
„Zaczarowana Kraina”;      o kwotę 4.000,00 zł w Punkcie Opieki „Bajkowy Zakątek”),

• w  rozdziale  85508  zwiększa  się  o  kwotę  7.000,00  zł  wydatki  na  zakup  usług
przez jednostki  samorządu  terytorialnego  od  innych  jednostek  samorządu
terytorialnego realizowane przez  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w obszarze
Rodziny zastępcze,

• w rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł dotację podmiotową na zadania
własne  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej.  Zmianę ujęto w załączniku pn.  Dotacje
podmiotowe w 2018 r.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w  rozdziale  70095  zdejmuje  się  z  Załącznika  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  zadanie  inwestycyjne  pn.  "Budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego                przy ul.  3  Maja 30 w Gostyninie – dokumentacja
budowlana” w kwocie 57.000,00 zł        i  przenosi  do wykazu przedsięwzięć do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  do  realizacji  w  2019  roku.  Zmianę  ujęto  w
Załączniku Nr 11 pn.  Wydatki  na zadania inwestycyjne    w 2018 roku nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  zadanie ujęto w
Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej        w 2019 r.,

• w  rozdziale  80104  zdejmuje  się  z  Załącznika  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej zadanie  inwestycyjne  pn.  “Rozbudowa  Przedszkola  nr  4  –
projekt  budowlany”                 w kwocie  58.425,00 zł  i  przenosi  do wykazu



przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  do  realizacji  w  2019  roku.
Zmianę  ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki     na zadania inwestycyjne w 2018
roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć                        do Wieloletniej Prognozy
Finansowej  oraz  zadanie  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć        do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej w 2019 r.

  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Andrzej Hubert Reder


