
 

U C H W A Ł A   nr  311 / LXIV / 2017 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 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 i 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 zwiększa się o kwotę 139.748,00 zł  Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 

63.350.524,29 zł: 
 

 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139.748,00 zł do kwoty 61.009.964,29 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 budżetu zwiększa się o kwotę 139.748,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 

69.022.917,29 zł: 
 

 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 139.748,00 zł do kwoty 10.119.224,00 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.  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. Dochody bieżące budżetu Miasta: 
 

• w dziale 600  zwiększa się o kwotę 1.208,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów, 

• w dziale 700  zwiększa się o kwotę 400,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze, 

• w dziale 750  zwiększa się  o kwotę 3.485,00 zł, w tym: 
1. o kwotę 449,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 
prokuratorskiego, 

2.  o kwotę 3.036,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 
• w dziale 756 zwiększa się  o kwotę 125.209,00 zł, w tym: 

1. o kwotę 80.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób 
prawnych, 

2.  o kwotę 40.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób 
fizycznych, 

3. o kwotę 1.076,00 zł wpływy z opłaty produktowej, 
4. o kwotę 3.093,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych (z tytułu nieterminowego 
regulowania podatków oraz innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw), 

5. o kwotę 40,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych, 

6. o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych opłat, 
• w dziale 801 zwiększa się o kwotę 280,00 zł wpływy z różnych opłat, 
• w dziale 900 zwiększa się  o kwotę 9.166,00 zł, w tym: 

1. o kwotę 8.902,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 

2. o kwotę 264,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 
 

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 
 

• w rozdziale 80110  zwiększa się o kwotę 139.748,00 zł zadanie inwestycyjne pn 
"Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego". 
Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku 
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.   
 
 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                                          Andrzej Robacki 


