
U C H W A Ł A   nr 181/XXXVII//2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 czerwca 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

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), art. 211, art. 212, art. 217, art. 220, art. 235 i art. 
236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 
885,  t.j.   z  późn.  zm.)  oraz  Uchwały  Budżetowej  Miasta  Gostynina  na  rok  2016  Nr 
136/XXXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  30 grudnia  2015 roku, Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXXVI/2015 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Dochody budżetu zwiększa się  o kwotę  105.537,00 zł. Ustala  się  dochody budżetu w 
łącznej kwocie 57.486.558,91 zł:

1) dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 105.537,00 zł. do kwoty 56.875.096,91 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 2016 
rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 305.600,00 zł i zwiększa się o kwotę 411.137,00 
zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 61.076.762,16 zł:

1) wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 115.537,00 zł, tj. do kwoty 52.568.428,16 zł,
2) wydatki  majątkowe zmniejsza  się  o  kwotę  305.600,00 zł  i  zwiększa  się  o  kwotę 

295.600,00 zł tj. do kwoty 8.508.334,00 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 2016 rok.

3. Wprowadza  się  zmiany  w  Załączniku  pn.  Dotacje  podmiotowe  w  2016  r.,  zgodnie  z 
Załącznikiem  Nr  3  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  7  do  Uchwały 
Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn.  Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do 
sektora  finansów  publicznych  w  2016  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 2016 roku.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2016 roku 
nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zgodnie  z 
Załącznikiem  nr  5  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  11  do  Uchwały 
Budżetowej  pn  Wydatki  na zadania   inwestycyjne  w  2016  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 758   zwiększa się  o kwotę  49.110,00 zł  z  tytułu planowanych w 2016 
udziałów  gminy  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  na  podstawie 
informacji   Ministra Finansów przekazanej  pismem nr  ST3.4750.4.2016 z  dnia 16 
marca 2016 r.,

• w dziale 801 zwiększa się o kwotę 39.535,00 zł w tym: o kwotę 20.095,00 zł z tytułu 
dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  na 
podstawie decyzji  Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.;   o 
kwotę   19.440,00  zł  z  tytułu  wpływów  z  różnych  dochodów  w  tym:   o  kwotę 
15.552,00  zł   na  podstawie  zawartych  umów:  nr  7/KFS/2016  i  nr  8/KFS/2016  z 
Powiatowym Urzędem  Pracy  w Gostyninie  o  finansowanie  działań  obejmujących 
kształcenie ustawiczne pracowników  Przedszkoli; o kwotę 3.888,00 zł na podstawie 
zawartych umów z Fundacją Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Olsztynie z dnia 1 
kwietnia i 7 kwietnia 2016 roku na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie 
ustawiczne pracowników  Przedszkoli; 

• w dziale 926   zwiększa się  o kwotę  16.892,00 zł  z tytułu wpływów ze zwrotów 
dotacji oraz płatności na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych,

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

• w rozdziale 75023  zwiększa się o kwotę 28.702,00 zł, w tym: o kwotę 11.000,00 zł 
na  wynagrodzenia  bezosobowe;  o  kwotę  17.702,00  zł  na  wydatki  związane  z 
realizacją  zadań  statutowych  (o  kwotę  10.192,00  zł  na  zakup  materiałów  i 
wyposażenia; o kwotę 7.510,00 zł na zakup usług pozostałych),

• w rozdziale 80104  zwiększa się o   kwotę  39.535,00 zł w tym: o kwotę 20.095,00 zł 
na wynagrodzenia pracowników Mp nr 5; o kwotę 19.440,00 zł  na wydatki związane 
z kształceniem ustawicznym pracowników MP nr 2 i MP nr 4,

• w  rozdziale  80110  zwiększa  się  o   kwotę  16.700,00  zł na  wydatki  związane  z 
realizacją  zadań  statutowych  w  tym:  o  kwotę  8.400,00  zł  na  zakup  pomocy 
dydaktycznych w Gimnazjum nr 1 i o kwotę 8.300,00 zł na zakup usług pozostałych,

• w rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 600,00 zł na wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni w mieście, 

• w rozdziale  92109  zwiększa się  o  kwotę 10.000,00  zł  dotację   podmiotową dla 
Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową,



3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
• w  rozdziale  60016  zwiększa  się  środki  w  wysokości   36.500,00  zł  na  udzielenie 

Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie 
inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński  pn. "Remont nawierzchni ulicy 
Zakładowej"na podstawie podjętej Uchwały Nr 167/XXXIII/2016 z dnia 11 kwietnia 
2016 roku.  Zadanie  będzie  realizowane na podstawie  umowy zawartej  pomiędzy 
Gminą Miasta Gostynina i Powiatem Gostynińskim. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 8 
do Uchwały Budżetowej pn.  Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w 2016 roku.

• w rozdziale 60016  zmniejsza się o kwotę  60.000,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Modernizacja chodników w parku przy ul. Rynek", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 
pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 60016  zmniejsza się o kwotę  40.000,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Budowa parkingu na  osiedlu Czapskiego",  zmianę ujęto  w Załączniku Nr  11 pn. 
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 60016  zmniejsza się  o  kwotę  40.000,00 zł  zadanie  inwestycyjne pn 
"Budowa parkingu na osiedlu Dmowskiego", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. 
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 60016  zmniejsza się  o  kwotę  45.800,00 zł  zadanie  inwestycyjne pn 
"Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej Nr 3", zmianę ujęto w 
Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte 
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 60016   zwiększa  się o kwotę  24.300,00 zł zadanie inwestycyjne pn. 
"Modernizacja ul.  Kilińskiego" ,  zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki  na 
zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 60016   zwiększa  się o kwotę  24.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. 
"Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową", zmianę ujęto w 
Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte 
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 60016   zwiększa  się o kwotę  15.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. 
"Remont  chodnika  przy  budynkach  komunalnych  3  Maja  9,  Dmowskiego  1, 
Kościuszki 6", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne 
w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej,

• w rozdziale 80101 zwiększa  się o kwotę  94.000,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki", zmianę 
ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 85307 zwiększa  się o kwotę  45.800,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki 



nad dziećmi", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne 
w  2016  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej,

• w rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł na "Zakup kosiarki samojezdnej", 
zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę  10.800,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego", zmianę ujęto w 
Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte 
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę  94.000,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Przebudowa  odcinka  kanalizacji  deszczowej  przy  ul.  Wspólnej", zmianę  ujęto  w 
Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku  nieobjęte 
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 92195 zwiększa  się o kwotę  20.000,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Zagospodarowanie  terenu wokół  Zamku",  zadanie  ujęto  w Załączniku  Nr  11 pn. 
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę  15.000,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Zakup urządzeń zabawowych na ul. 3 Maja 9, Kościuszki 6, Dmowskiego 1", zmianę 
ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2016  roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w rozdziale 92601  zwiększa  się  o kwotę  30.700,00 zł  zadanie inwestycyjne pn. 
"Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w 
Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja", zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 
pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                               Andrzej Robacki
 


