
U C H W A Ł A   nr 283/LVI/2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 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. 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.  Wydatki  budżetu zwiększa  się  o  kwotę 169.722,00 zł. Ustala  się  wydatki  budżetu  w 
łącznej kwocie 67.123.486,28 zł:

1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 169.722,00. zł do kwoty 9.903.915,02 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

2.  W  §  3  ust.  1  deficyt  budżetu  zwiększa  się  o  kwotę 169.722,00  zł,  tj.  do  kwoty 
5.045.766,00  zł,  który  zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z  zaciągniętych 
kredytów w kwocie 2.896.997,00 zł i z wolnych środków w kwocie 2.148.769,00 zł.
W § 3  ust.  2  przychody  budżetu  zwiększa  się  o  kwotę169.722,00  zł, z  tytułu  wolnych 
środków. 
Przychody po zmianie wynoszą 6.345.866,00 zł (3.596.997,00 zł – kredyt, 2.748.869,00 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 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 
3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku. 
3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2017 roku 
nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zgodnie  z 
Załącznikiem  nr  3  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. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w rozdziale 90005 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  "Ograniczenie  emisji 
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup 
kotłów  "  i  na  to  zadanie  ustala   się  środki  w  kwocie  169.722,00  zł.  W  ramach 
realizacji  zadania  zostanie  zakupionych  14  kotłów  na  wymianę 
węglowowych/miałowych oraz gazowego na kotły  gazowe i  na biomasę.  Zadanie 
będzie  realizowane  po  uzyskaniu  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  realizację  programu:  "Poprawa  jakości 
powietrza  na  terenie  województwa  mazowieckiego  –  ograniczenie  emisji 
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" przy udziale środków pochodzących 
od odbiorców korzyści (osób fizycznych mieszkających na terenie miasta Gostynina) , 
na nieruchomościach prywatnych na podstawie umów użyczenia nieruchomości przy 
zabezpieczeniu  interesów  Gminy,   które  będą  zawarte  pomiędzy  Gminą  Miasta 
Gostynina a odbiorcami korzyści  .  Zakupione kotły  przez okres trwałości  projektu 
będą stanowić mienie komunalne.

2. Przychody budżetu Miasta:

• zwiększa się o kwotę 169.722,00 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 pokrycie deficytu. Zmianę wprowadzono do załącznika 
Nr 2 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    Andrzej Robacki

 


