
U C H W A Ł A   nr  230/XLV/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 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. 235, art. 236, 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/XXVI/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/XXVI/2015 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę  303.030,00 zł.  Ustala się dochody budżetu w 
łącznej kwocie 60.129.609,21 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 303.030,00 zł, do kwoty 59.488.577,21 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 11.923,00 zł i zwiększa się o kwotę 314.953,00zł. 
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 63.990.057,46 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.923,00 zł i zwiększa się o kwotę 312.953,00 
zł do kwoty 55.257.509,46 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. Ustala  się   dochody  i  wydatki   związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji 
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały  zmieniajacym   Załącznik  Nr 4  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dochody  i  wydatki 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi 
ustawami.



4.  Wprowadza  się  zmiany  w  Załączniku  pn.  Dotacje  podmiotowe  w  2016  r.,  zgodnie  z 
Załącznikiem  Nr  4  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  7  do  Uchwały 
Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.

§ 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 750 zwiększa się  o kwotę 91.866,00 zł  z  tytułu dotacji  celowych 
otrzymanych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu 
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie,  na  podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202 z dnia 14 października  2016 roku,

• w dziale  801  zwiększa  się  o  kwotę  2.000,00  zł  z  tytułu  wpływów  z  różnych 
dochodów na podstawie zawartej Umowy nr 6/KFS/2016  z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Gostyninie o finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników  i 
pracodawcy,

• w dziale  852  zwiększa  się  o  kwotę  4.148,00  zł  z  tytułu  dotacji  celowych 
otrzymanych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu 
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie,  na  podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 11 października  2016 roku,

• w  dziale  852  zwiększa  się  o  kwotę  181.391,00  zł z  tytułu  dotacji  celowej 
otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  gmin,  na 
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 30 września 2016 
roku,

• w  dziale  852  zwiększa  się  o  kwotę  23.625,00  zł z  tytułu  dotacji  celowej 
otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  gmin,  na 
podstawie  decyzji  Wojewody Mazowieckiego nr  197 z  dnia 14 października 
2016 roku.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale  60016  zmniejsza  się  o  kwotę  3.000,00  zł  wydatki   związane  z 
realizacją zadań statutowych ( zakup usług remontowych),

• w rozdziale 85215 zwiększa się o kwotę 4.148,00 zł w tym: 
1. o kwote 4.065,04 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
2. o  kwotę  82,96  zł  wydatki   związane  z  realizacją  zadań  statutowych 

( zakup materiałów i wyposażenia),
• w rozdziale 75011  zwiększa się o  kwotę 91.866,00 zł  wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane (o kwotę 76.786,00 zł  wynagrodzenia osobowe, o kwotę 
13.179,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.881,00 zł składki 
na fundusz pracy) 

• w  rozdziale  80104 zwiększa  się  o  kwotę  2.000,00  zł  wydatki   związane  z 
realizacją zadań statutowych ( zakup usług pozostałych),

• w rozdziale 85216 zwiększa się o kwotę 181.391,00 zł na świadczenia na rzecz 



osób fizycznych,
• w rozdziale 85219 zwiększa się  o  kwotę 23.625,00 zł  na wynagrodzenia  i 

składki od nich naliczane (o kwotę 20.000,00 zł  wynagrodzenia osobowe, o 
kwotę  3.444,00  zł  składki  na  ubezpieczenie  społeczne,  o  kwotę  181,00  zł 
składki na fundusz pracy) 

• w rozdziale 85415 przenosi się  środki w kwocie  6.923,00 zł z wydatków na 
realizację zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych) na  świadczenia 
na rzecz osób fizycznych (inne formy pomocy dla uczniów),

• w  rozdziale  90003 zwiększa  sie  o  kwotę  2.000,00  zł  wydatki   związane  z 
realizacją zadań statutowych ( zakup usług pozostałych),

• w rozdziale 90095 zmniejsza się  o kwote 2.000,00 zł   wydatki   związane z 
realizacją zadań statutowych (zakup nagród),

• w rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł  dotację  podmiotową dla 
Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 Andrzej Robacki
 


