
U C H W A Ł A   nr 276/LIV// /2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca  2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236  ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.), Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina  na rok 2017 Nr 253/L/2016   Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu  zmniejsza się o kwotę 150.121,00 zł.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 62.115.090,28 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza  się o kwotę 150.121,00 zł, do kwoty 59.854.565,26 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 2017 
rok.

2. Wydatki budżet zmniejsza  się o kwotę 94.088,00 zł i zwiększa się o kwotę 91.000,00 zł. 
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 66.608.271,28 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza  się o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł 
do kwoty 56.874.078,26 zł,

2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę 74.088,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę 
90.000,00. zł do kwoty 9.734.193,02 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 2017 rok.

3.  W  §  3  ust.  1  deficyt  budżetu  zwiększa  się  o  kwotę 147.033,00  zł,  tj.  do  kwoty 
4.493.181,00  zł,  który  zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z  zaciągniętych 
kredytów w kwocie 2.896.997,00 zł i z wolnych środków w kwocie 1.596.184,00 zł.
W § 3 ust. 2  przychody budżetu zmniejsza się o kwotę  600.100,00 zł z tytułu kredytów i 
zwiększa się o kwotę 747.133,00 zł z tytułu wolnych środków. 
Przychody po zmianie wynoszą 5.793.281,00 zł (3.596.997,00 zł – kredyt, 2.196.284,00 zł – 



wolne  środki)  i  rozchody  w  wysokości  1.300.100,00  zł  (spłata  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.286.000,00 zł i pożyczek w kwocie 
14.100,00 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 
3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku. 

4.   W § 4 ust 3 zmniejsza się o kwotę 600.100,00 zł  limit zobowiązań z tytułu kredytów 
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek  do  kwoty  700.000,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i 
kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2017 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  2017  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 756 zmniejsza się o kwotę 5.463,00zł  z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 
stycznia 2017 roku.

• w  dziale  758 zmniejsza się  o  kwotę  144.658,00  zł  z  tytułu  subwencji  ogólnej  z 
budżetu  państwa  w  części  oświatowej,  na  podstawie  pisma  Ministra  Finansów 
ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w  rozdziale  75702 zmniejsza  się  o  kwotę 19.000,00  zł  wydatki  na  odsetki  od 
zaciągniętych kredytów.

• w rozdziale 80103 zwiększa się o kwotę 600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 ( dodatkowe wynagrodzenie 
roczne),

• w rozdziale 80106 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 ( dodatkowe wynagrodzenie 
roczne),

• w rozdziale 85401 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł i zwiększa się o kwotę 400,00 zł 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w Szkole Podstawowej nr 3, 
(zmniejsza się o kwotę 400,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się o 
kwotę 400,00 zł wynagrodzenia osobowe).

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w rozdziale 60016  
1. zmniejsza się o kwotę  49.758,00 zł  środki na przedsięwzięcie pn "Budowa 

chodnika  w  ul.  Spacerowej",  zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

2. zmniejsza się o kwotę 24.330,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn Projekt 
budowlany  na  ulice:  Hubalczyków,  Gerwatowskiego,  Honorowych  Dawców 
Krwi,  Małkowskiego  i  Marii  Witek”.  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn. 
"Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte  wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 
zadania  inwestycyjne  w  2017   roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej,  zadanie  inwestycyjne pn "Budowa  drogi 
gminnej  w  ul.  Kujawy  –  opracowanie  dokumentacji  budowlanej  "  i  na  to 
zadanie ustala  się środki w kwocie 30.000,00 zł.



4. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 
zadania  inwestycyjne  w  2017   roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej,  zadanie  inwestycyjne pn "Budowa drogi 
gminnej  w  ul.  Rewekanta" i  na  to  zadanie  ustala   się  środki w  kwocie 
50.000,00 zł na wykup gruntów pod drogę,

5. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 
zadania  inwestycyjne  w  2017   roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zadanie  inwestycyjne  pn  "Modernizacja 
drogi gminnej w ul. Solidarności – opracowanie dokumentacji budowlanej " i 
na to zadanie ustala  się środki w kwocie 10.000,00 zł.

• w rozdziale 85507 dzieli  się realizację zadania  pn "Realizacja Programu  rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus" przez dwie jednostki:
1. w kwocie 202.000,00 zł zadanie realizować będzie Urząd Miasta w Gostyninie,

(prace będą obejmować roboty adaptacyjno-budowlane),
2. w kwocie 50.400,02 zł  zadanie realizować będzie Miejski  Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Gostyninie(pracę (zakup pierwszego wyposażenia i urządzenie 
placu zabaw).

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody budżetu Miasta:

• zmniejsza się o kwotę 600.100,00 zł z tytułu kredytów, 
• zwiększa się o kwotę 747.133,00 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 
ubiegłych i przeznacza się na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek w kwocie 600.100,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 147.033,00 zł  
. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 
roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów  zakładów 
budżetowych  na  wniosek  Dyrektora  MOSiR  wprowadza  się  zmiany  zgodnie  z 
załącznikiem nr 4 do niniejszej  uchwały:  zmniejsza się stan środków obrotowych na 
początek roku o kwotę 54.602,00 zł.; zwiększa się plan przychodów o kwotę 54.602,00 
zł.    

                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    Andrzej Robacki

 


