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U C H W A Ł A nr 208/XXVI/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 
 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala,               

co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej             

w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.067.600,00 zł i zwiększa się o kwotę 2.473.698,00 zł. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 82.704.648,13 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 67.600,00 zł i zwiększa się o kwotę  256.354,00 zł 

do kwoty 79.339.563,13 zł. 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 

2.217.344,00 zł  do kwoty 3.365.085,00 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 2020 rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 3.410.127,00 zł i zwiększa się o kwotę  3.663.881,00 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 87.609.950,44 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.033.227,00 zł i zwiększa się o kwotę  1.246.581,00 

zł. do kwoty 78.167.744,16 zł. 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.376.900,00 zł i zwiększa o kwotę 2.417.300,00 

zł do kwoty 9.442.206,28 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 2020 rok. 

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zmniejsza  się o kwotę 1.152.344,00 zł, tj. do kwoty 4.905.302,31 

zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:  

1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.456.123,00 zł,  

2) z zaciągniętego kredytu w wysokości 80.030,00 zł,  

3) z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych 

zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki 

majątkowe w 2020 roku w kwocie 721.907,00 zł,  
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4)  z niewykorzystanych w 2019 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 

narkomanii w kwocie 91.673,14 zł,  

5) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2019 roku środków określonych w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków w kwocie 555.569,17 zł,  

W § 3 ust. 2 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.152.344,00 zł - przelewy na rachunki 

lokat.  

Przychody po zmianie wynoszą 7.351.646,31 zł (kredyt – 1.872.139,00 zł, pożyczka –  

3.456.123,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem 

na wydatki majątkowe w 2020 roku – 721.907,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2019 

roku  środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki 

bieżące w 2020 roku – 91.673,14 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji 

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 

555.569,17 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku, wolne środki – 654.235,00 zł) 

i rozchody w wysokości 2.446.344,00 zł ((1.294.000,00 zł - spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 1.152.344,00 zł - przelewy na rachunki lokat), 

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

Uchwały Budżetowej  pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku. 

4. § 10 otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w kwocie 3.401.616,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.904.716,18 zł na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5. Wprowadza  się zmiany w Załączniku  Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z 

Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 12  pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku 

nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z 

Załącznikiem  Nr 5 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 700 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 4.653,00 zł zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości, 

2) o kwotę 380,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek, 

2. w dziale 750 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o  kwotę 35,00 zł  zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 

opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego                    

i prokuratorskiego, 

2) o  kwotę 51,00 zł  zwiększa się wpływy z różnych opłat, 

3) o  kwotę 7.000,00 zł  zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek, 

3. w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany; 

1) o kwotę 53.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,  

2) o kwotę 69.393,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych        

od osób prawnych, 

3) o  kwotę 36.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych        

od osób fizycznych, 

4) o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty od posiadania psów, 

5) o kwotę 54,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty produktowej, 

6) o  kwotę 5.947,00 zł  zwiększa się wpływy z różnych opłat, 

4. w dziale 801 zwiększa się o kwotę 97.263,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,  

5. w dziale 900 dokonuje się następujące zmiany  

a) o kwotę 23.378,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 

b) o kwotę 24.600,00 zł zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.  

2.  Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

1. w dziale 700 zwiększa się o łączną kwotę 65.000,00 zł, z tego: 

1) o kwotę 12.594,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 

2) o kwotę 52.406,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości. 

2. w dziale 758 wprowadza się w kwocie 1.152.334,00 zł środki otrzymane z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały NR 102 Rady Ministrów z dnia 23 

lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego określone w załączniku nr 1 do tej uchwały, 
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3. w dziale 926 przenosi się z rozdziału 92604 kwotę 1.000.000,00 zł  - dotacje otrzymane        

z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, przekazane    

z Ministerstwa Sportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz 

zaplecza sanitarno-szatniowego” do rozdziału 92695. 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1. w rozdziale 75023 o kwotę 60.560,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego: 

1) o kwotę 48.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 

2) o kwotę   6.760,00 zł  zwiększa się zakup energii, 

3) o kwotę   4.000,00 zł  zwiększa się zakup usług remontowych, 

4) o kwotę   1.200,00 zł  zwiększa się różne opłaty i składki, 

2. w rozdziale 75075 dokonuje się nastepujące zmiany: 

1) o kwotę    600,00 zł  zwiększa się - zakup materiałów i wyposażenia, 

2) o kwotę 4.000,00 zł  zwiększa się - zakup usług pozostałych, 

3. w rozdziale 75085 o kwotę 50.700,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadań 

statutowych przez MZESiP, z tego: 

1) o kwotę      800,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 

2) o kwotę 46.700,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, 

3) o kwotę   4.800,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

4. w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 325.300,00 zł zwiększa się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 35.600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,            

o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 37.000,00 zł 

zwiększa się zakup energii, 

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 233.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,              

o kwotę 15.800,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 10.000,00 zł 

zwiększa się zakup energii, 

3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 118.300,00 zł zwiększa się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 3.300,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,              

o kwotę 6.900,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 58.000,00 zł 

zwiększa się zakup energii, 

5. w rozdziale 80103 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 39.400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 3.400,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 300,00 zł 

zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 25.700,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 10.900,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,          

o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 
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6. w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 5.400,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 

46.500,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 9.700,00 zł 

zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 6.500,00 zł zwiększa się zakup energii, 

2) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 7.400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 

55.700,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 8.900,00 zł 

zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się zakup 

energii, 

3) w Przedszkolu  nr 5 o kwotę 2.600,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 

28.600,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 7.600,00 zł 

zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się zakup 

energii, 

7. w rozdziale 80106 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 14.500,00 zł zwiększa 

się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.800,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,  

2) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 43.900,00 zł zmniejsza 

się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie 

społeczne, 

3) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 33.400,00 zł zwiększa 

się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 11.600,00 zł zmniejsza się składki                            

na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz 

Pracy,  

8. w rozdziale 80132 zmniejsza się o łączną kwotę 48.700,00 zł wynagrodzenia osobowe          

i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej ( o kwotę 

25.400.00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 61.900,00 zł zmniejsza się 

składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 12.200,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz 

Pracy), 

9. w rozdziale 80148 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.900,00 zł zwiększa się 

wynagrodzenia osobowe, o kwotę 800,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 1.400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

2) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 40.900,00 zł zwiększa się 

wynagrodzenia osobowe o kwotę 6.100,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

3) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 10.700,00 zł zwiększa się                     

na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

10. w rozdziale 80149 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 

10.100,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.600,00 zł 

zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 
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2) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

3) w Przedszkolu  nr 5 o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, 

4) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.800,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 700,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 100,00 zł 

zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

11. w rozdziale 80150 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 238.300,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 43.100,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,           

o kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 51.100,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 22.300,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,          

o kwotę 4.400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 14.400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 

100,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

12. w rozdziale 80195 w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.600,00 zł zmniejsza się 

wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie 

społeczne, 

13. w rozdziale 85149 zdejmuje się z Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje 

celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku 

zadanie pn. „Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom” 

w kwocie 17.400,00 zł i przenosi środki na zakup usług zdrowotnych na realizację tego 

zadania. 

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10      

do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2020 roku. 

14. w rozdziale 85202 o kwotę 74.325,00 zł zwiększa się zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 

15. w rozdziale 85216 o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się świadczenia rodzinne,  

16. w rozdziale 85219 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 3000,00 zł zmniejsza się zakup energii, 

2) o kwotę 200,00 zł zwiększa się zakup usług zdrowotnych, 

17. w rozdziale 85228 o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się się wynagrodzenia bezosobowe, 

18. w rozdziale 85295 o kwotę 13.296,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia –

wkład własny w realizacji programu pn. “Wspieraj Seniora”, 

19. w rozdziale 85401 dokonuje się następujące zmiany: 
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1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 36.500,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 7.800,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,            

o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 600,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.900,00 

zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 14.700,00 zł zwiększa się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 900,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 

100,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

20. w rozdziale 85507 dokonuje się następujące zmiany:  

1) o kwotę 4.525.00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

2) o kwotę 25.796,.00 zł zmniejsza się  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (12.500,00 – Zaczarowana Kraina, 12.796,00 Bajkowy Zakatek), 

21. w rozdziale 90015 o kwotę 14.206,00 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – zakup energii. 

22. w rozdziale 92605 dokonuje się nastepujące zmiany: 

1) przenosi się środki w kwocie 10.000,00 zł  z dotacji celowej z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na podstawie 

ustawy o sporcie) na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 

2) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się zadanie pn. “Akademia Małego Mistrza Mmaluch”, 

3) zdejmuje się z Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku zadanie pn. 

“Wieczorne przejazdy Roller-Nighting” na  kwotę 30.000,00 zł (środki zaplanowane na 

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego). 

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10      

do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2020 roku. 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1. dokonuje się następujące zmiany: 

1) przenosi się z rozdziału 92604 § 6050 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska 

piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego” w kwocie 2.340.000,00 zł                

do rozdziału 92695 § 6050. 

2. w rozdziale 85219 wprowadza się do Załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 

na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Zakup samochodu służbowego na 

potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej" i na to zadanie ustala się środki w 

kwocie 65.000,00 zł.  



str. 8 
 

3. w rozdziale 90095 zdejmuje się z Załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 

na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Opracowanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych jeziora Zamkowego i Sejmikowego"       

w kwocie 36.900,00 zł i przenosi pn. “Opracowanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego                

i Sejmikowego" do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

realizacji w 2020 roku w kwocie 12.300,00 zł i w 2021 roku w kwocie 12.300,00 zł. 

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 12 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku 

nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto 

w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 i 2021 roku. 

5. Rozchody budżetu Miasta: 

1. Zwiększa się o kwotę 1.152.344,00 zł z tytułu przelewów na lokaty (zatrzymanie środków     

na odrębnym r-ku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

zgromadzonych na wydatki przyszłego roku). Zmianę wprowadzono do Załącznika Nr 3   

pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 
 


