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U C H W A Ł A nr 394/LVI/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej             

w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.016.570,91 zł i zwiększa się o kwotę 

639.991,22 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 89.226.717,28 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.016.570,91 zł i zwiększa się o kwotę 

639.991,22 zł do kwoty 87.079.259,28 zł; 

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody       

na 2022 rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1.754.543,66 zł i zwiększa  się o kwotę 

798.944,33 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  100.503.360,24 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.222.510,02 zł i zwiększa się o kwotę 

798.944,33 zł do kwoty 86.775.920,09 zł, 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 532.033,64 zł  do kwoty 13.727.440,15 zł, 

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 

2022 rok.   

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 579.019,64 zł, tj. do kwoty  

11.276.642,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

1)    z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 

2022 roku w kwocie 2.467.966,36 zł,  

2)    z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe          

w 2022 roku w kwocie 2.614.559,93 zł,  

3)    z przyznanych w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji 

ogólnej w kwocie 3.110.572,00zł,  

4)    z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 394.600,00 zł, 
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5) z niewykorzystanych w 2021 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi                    

i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 158.819,89 

zł, 

6)    z wolnych środków w kwocie 2.530.124,78 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 579.019,64 zł, tj. do kwoty 

13.100.682,96 zł. 

Przychody w wysokości 13.100.682,96 zł i rozchody w wysokości 1.824.040,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika  Nr 3 

do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.  

4. § 8 otrzymuje brzmienie: 

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

656.908,82 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 575.916,42 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 239.812,29 zł. 

5. § 9 otrzymuje brzmienie: „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 

kwocie 25.998,26 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a 

ust. 1 pkt 2, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w kwocie 25.998,26 zł”. 

6. § 10 otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w kwocie 4.634.840,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.395.886,00 zł na 

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. 

7. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

8. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje 

podmiotowe w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

9. Wprowadza  się zmiany w Załączniku  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe 

dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie                      

z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

10. Załącznik Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na 

mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku otrzymuje brzmienie, 

zgodnie z Załącznikiem  Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

1. Dochody bieżące budżetu Miasta: 

1) w dziale 010 dokonuje się następujące zmiany;  

a) kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze, 

b) o kwotę 53,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek, 

2) w dziale 700 dokonuje się następujące zmiany: 

a) kwotę 18.573,00 zł zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze, 

b) o kwotę 24,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek; 

3) w dziale 750 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 274,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje, 

b) o kwotę 34,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat, 

c) o kwotę 63,00 zł zwiększa się wpływy z usług, 

d) o kwotę 46.986,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek (od środków na 

r-ku bankowym RFIL), 

e) o kwotę 20.791,00 zł zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej; 

4) w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 90.210,00 zł zmniejsza się podatek od nieruchomości od osób prawnych, 

b) o kwotę 229.338,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 

c) o kwote 145,00 zł zwiększa sie wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, 

d) o kwotę 5.980,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych 

od osób fizycznych, 

e) o kwotę 4.778,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

f) o kwotę 7.626,00 zł zwieksza się wpływy z podatku od spadków i darowizn, 

g) o kwotę 1.300,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłaty skarbowej, 

h) o kwotę 135,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych, 

i) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, 

j) o kwotę 994,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 

k) o kwotę 11.835,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych osób prawnych, 

l) o kwotę 31.789,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych osób fizycznych, 
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m) o kwotę 3.546,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat        

z tytułu podatków i opłat od osób prawnych; 

5) w dziale 801 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 28.300,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego (-15.000,00 w P4; -13.300,00w ZSP), 

b) o kwotę 195.962,00 zł zmniejsza się wpływy z usług (SP1 -40.000,00 zł, SP3           

-33.416,00 zł, ZSP -122.546,00 zł), 

c) o kwotę 70.537,40 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów; 

6) w dziale 852 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 11.820,00 zł zmniejsza się wpływy z usług, 

b) o kwotę 25.232,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów, 

c) o kwotę 1.980,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 

d) o kwotę 14.499,18 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych                           

z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla podmiotów wrażliwych), 

e) o kwotę 423.045,00 zł zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania    

COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych                       

z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy); 

f) o kwotę 218.790,00 zł zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania    

COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych                       

z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych); 

7) w dziale 855 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług w PO,     

b) o kwotę 3.738,00 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami; 

8) w dziale 900 dokonuje się następujące zmiany: 

a) kwotę 15.380,53 zł zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

b) o kwotę 29.000,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 

c) o kwotę 2.158,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień, 

d) o kwotę 4.126,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                     

z tytułu podatków i opłat, 

e) o kwotę 3.568,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek, 

f) o kwotę 998,26 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat, 

g) o kwotę 372,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów, 

h) o kwotę 597,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów; 

9) w dziale 926 dokonuje się nastepujące zmiany: 

a) o kwotę 113.100,00 zł zwiększa się wpływy z usług, 

b) o kwotę 3.040,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek. 
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2. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 01030 o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty gmin na rzecz 

izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; 

2) w rozdziale 70005 o kwotę 10.902,00 zł zmniejsza się wydatki na podatek od 

nieruchomości; 

3) w rozdziale 70007 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 11.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych, 

b) o kwotę 5.861,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, 

c) o kwotę 161,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki. 

d) o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na 

rzecz osób fizycznych; 

4) w rozdziale 71004 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, 

b) o kwotę 5.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 

c) o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego            

i prokuratorskiego; 

5) w rozdziale 75022 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 17.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych, 

b) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe, 

c) o kwotę 3.775,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych; 

6) w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

b) o kwotę 1.600,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

c) o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

d) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający; 

7) w rozdziale 75075 o kwotę 827,52 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów          

i wyposażenia; 

8) w rozdziale 75412 dokonuje się następujące zmiany 

a) o kwotę 11,500,00 zł zmniejsza się wydatki na dotację celową z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

(środki budżetu miasta). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku; 

b) o kwotę 17.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 

9) w rozdziale 75702 o kwotę 4.300,00 zł zmniejsza się wydatki na odsetki od 

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek; 

10) w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 12.400,00 zł zwiększa się 

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 
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11) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Przedszkolu nr 2  o kwotę 27.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, 

b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 27.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, 

c) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 27.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,   

o kwotę 3.537,40 zł zwieksza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

d) w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym o kwotę 27.500,00 zł zmniejsza się wydatki na 

zakup energii; 

e) o kwotę 130.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; 

12) w rozdziale 80148  dokonuje się następujące  zmiany:  

a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 20.300,00 zł zmniejsza się 

wydatki na zakup środków żywności, 

b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 13.300,00 zł zmniejsza się  

wydatki na zakup środków żywności; 

13) w rozdziale 80149 o kwotę 110.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową z budżetu 

dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 6 do Uchwały 

Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 

niniejszej uchwały; 

14) w rozdziale 85153 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

b) o kwotę 1.050,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

c) o kwotę 170,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy; 

15) w rozdziale 85154 dokonuje się następujące zmiany: 

a) kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

b) o kwotę 1.050,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

c) o kwotę 70,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy; 

16) w rozdziale 85202 o kwotę 2.760,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez 

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; 

17) w rozdziale 85228 o kwotę 3.900,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia 

bezosobowe; 

18) w rozdziale 85295 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 14.499,18 zł zwiększa się wydatki zwiazane z wypłatą dodatku dla 

odbiorców wrażliwych, z tego: 

 o kwotę 14.217,28 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne, 

 o kwotę 235,63 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

 o kwotę 40,50 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

 o kwotę 5,77 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, 

b) o kwotę 218.790,00 zł zmniejsza się wydatki zwiazane z wypłatą dodatku dla 

gospodarstw domowych, z tego: 

 o kwotę 214.500,00 zł wydatki na świadczenia społeczne, 

 o kwotę 2.547,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, 

 o kwotę 437,84 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 
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 o kwotę 62,41 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy, 

 o kwotę 1.064,75 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

 o kwotę 178,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, 

c) o kwotę 423.045,00 zł zmniejsza się wydatki zwiazane z wypłatą dodatku 

węglowego, z tego: 

 o kwotę 413.140,50 zł wydatki na świadczenia społeczne, 

 o kwotę 7.938,76 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, 

 o kwotę 1.364,63 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

 o kwotę 296,71 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy, 

 o kwotę 104,40 zł wydatki na zakup usług pozostałych, 

 o kwotę 200,00 zł wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych; 

d) o kwotę 25.232,00 zł zwiększa się wydatki zwiazane ze sprzedażą węgla,           

z tego: 

 o kwotę 26.702,79 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

 o kwotę 4.591,94 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie 

społeczne, 

 o kwotę 507,47 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,  

 o kwotę 25.415,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów                         

i wyposażenia, 

 o kwotę 39.348,90 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, 

 o kwotę 7.333,70 zł zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług 

(VAT), 

 o kwotę 30,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający; 

19) w rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na na świadczenia 

społeczne; 

20) w rozdziale 85508 o kwotę 1.900,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez 

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; 

21) w rozdziale 85516 w Punktach Opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 10.000,00 zł 

zmniejsza się wydatki zakup usług pozostałych (BZ -4.000,00 zł, ZK -6.000,00), 

22) w rozdziale 90002 o kwotę 285.100,00 zł zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina” (zakup usług pozostałych). Zmianę 

ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

23) w rozdziale 90003 o kwotę 150.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług 

pozostałych; 

24) w rozdziale 90005 dokonuje się następujące zmiany:  

a) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza środki na realizację zadania pn. “Ochrona 

powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” realizowanego 

w formie udzielenia z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów na 

podstawie Uchwały NR 317/XLIIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia      
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24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu 

Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie 

źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Zmiany ujęto w Załączniku  Nr 6 do 

niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej          

pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych   w 2022 roku, 

b) o kwotę 5.437,04 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

c) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się  wydatki na zakup środków żywności, 

d) o kwotę 4.938,94 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych; 

25) w rozdziale 90015 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 133.472,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, 

b) dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na zakup usług pozostałych: 

 o kwotę 9.572,00 zł zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. “Najem 

majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”. 

Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

 o kwotę 11.200,00 zł zmniejsza się wydatki na naprawę oświetlenia ulicznego; 

26) w rozdziale 90095 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 707,09 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, 

b) o kwotę 649,75 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

c) o kwotę 91,63 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz pracy,  

d) o kwotę 4.467,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, 

e) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe, 

f) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

g) o kwotę 3.200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, 

h) o kwotę 1.495,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

27) w rozdziale 92195 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 268,97 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

b) o kwotę 558,55 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych. 

28) w rozdziale 92604 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

b) o kwotę 7.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

c) o kwotę 3.300,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki. 

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 80104 o kwotę 532.033,64,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. 

„Rozbudowa Przedszkola nr 4” przenosi do realizacji w 2023 roku. Zmianę ujęto w 

Wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. 

4. Przychody budżetu Miasta: 

1) o  kwotę 46.986,00 zł zmniejsza się 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; 

2) w § 905 przychody budżetu (z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
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zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na 

wydatki majątkowe w 2022 roku) zmniejsza się o kwotę 532.033,64 zł na 

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa przedszkola nr 4”. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Andrzej Hubert Reder 


