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U C H W A Ł A nr 266/XXXVII/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 września 2021roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021 
 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej             

w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 231.471,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej 

kwocie 90.352.897,92 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81.121,00 zł   do kwoty 83.697.704,92 zł; 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150.350,00 zł  do kwoty 6.655.193,00 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 2021 rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 384.371,93 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej 

kwocie 97.536.968,10 zł: 

1) wydatki  bieżące zwiększa się o kwotę 37.517,00 zł do kwoty 81.412.823,03 zł; 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 421.888,93 zł do kwoty 16.124.145,07 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 2021 rok.   

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 615.842,93 zł, tj. do kwoty  7.184.070,18 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł; 

2) 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 2021 roku w kwocie 4.152.344,00 

zł; 

3) z rozliczenia niewykorzystanych w 2020 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 15.945,20 zł; 

4) z niewykorzystanych w 2020 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi                    

i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 143.847,41 zł; 

5) z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.715.454,57 zł;   
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W § 3 ust. 2 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.301.283,00  zł, tj. do kwoty 

11.490.670,11 zł i rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 685.440,07 zł  tj. do kwoty 

4.306.599,93zł. 

Przychody w wysokości 11.490.670,11 zł i rozchody w wysokości 4.306.599,93 zł, zgodnie           

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

Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.  

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „ 

1) Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł; 

2) Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu      

w kwocie 2.715.454,57 zł; 

3) Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu      

w kwocie 156.479,00 zł; 

4) Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  i pożyczki w kwocie 1.692.040,00 zł.” 

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki 

związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, zgodnie Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Wprowadza się zmiany w w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 

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 756 o kwotę 81.121,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

1) w dziale 900 zwiększa się o kwotę 150.350,00 zł wpływy ze zbycia praw majątkowych. 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się wydatki na  zakup usług pozostałych; 

2) w rozdziale 80101 o kwotę 9.717,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w 

Szkole Podstawowej nr 3;  

3) w rozdziale 90095 o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

6) w rozdziale 92695 o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych. 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 14.067,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. “Budowa drogi gminnej –          

ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”. Zmianę ujęto        

w Wykazie przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

b) o kwotę 734.559,93 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg 

Gerwatowskiego, gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, 

skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”. Zmianę ujęto w 

Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2) w rozdziale 70095 wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej do realizacji w latach 2021 i 2022 przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie” i na 2021 rok ustala się 

środki w kwocie 255.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

3) w rozdziale 80101 wprowadza się do Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej                 

pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć         

do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Zakup 2 zestawów 

urządzeń do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 3” i na to zadanie ustala się 

środki w kwocie 43.604,00 zł  zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 

5. Przychody budżetu Miasta: 

1) Zmniejsza się o kwotę 1.301.283,00 zł 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 
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ubiegłych. Zmianę wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu      

w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

6. Rozchody budżetu Miasta: 

1) Zmniejsza się o kwotę 685.440,07 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

7. Wprowadza się do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane    

z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2                  

z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie  poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi 

wejściowych do budynku” w kwocie 28.510,00 zł - dofinansowanie ze środków PFRON, 

zgodnie z  Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 


