
U C H W A Ł A nr 323/XLIII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022 
 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.), 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 z późn. zm.) Rada 

Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej             

w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.162.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 

2.207.091,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 78.054.001,32 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.991,00 zł do kwoty 73.164.127,32 zł; 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.162.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 

2.202.100,00 zł do kwoty 4.889.874,00 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 

2022 rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 196.500,00 zł  i  zwiększa  się o kwotę 

341.091,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 86.654.686,25 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 196.500,00 zł  i zwiększa się o kwotę 

201.491,00 zł do kwoty 71.523,963,32 zł; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 139.600,00 zł do kwoty 15.130.722,93 zł. 

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały, zmieniającym treść Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 

2022 rok.   

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty  

8.600.684,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

1)    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 

2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł;  

2)    z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na 



wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 

2022 roku w kwocie 2.614.559,93 zł;  

3)    z przyznanych w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji 

ogólnej w kwocie 2.491.525,00 zł;  

4)    z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 394.600,00 zł; 

5)    z wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 

10.424.724,93 zł. 

Przychody w wysokości 10.424.724,93 zł i rozchody w wysokości 1.824.040,00 zł, 

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

do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.  

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 

roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie                        

z Załącznikiem  nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Dochody bieżące budżetu Miasta: 

1) w dziale 801 o kwotę 4.991,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od Fundacji mBank na realizację w 

Przedszkolu nr 2 projektu matematycznego pn. „Matematyka dla Smyka” 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

1) w dziale 700 o kwotę 39.600,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; 

2) w dziale 758 przenosi się kwotę 2.162.500,00 zł z § 6100 do § 6090 środki z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 o kwotę 160.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług 

remontowych; 

2) w rozdziale 75023 o kwotę 195.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń, z tego: 

a) o kwotę 162.990,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe; 

b) o kwotę   28.016,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne; 

c) o kwotę     3.994,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy; 

3) w rozdziale 75075 o kwotę 35.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług 

pozostałych; 

4) w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 4.991,00 zł wydatki na realizację projektu 

matematycznego pn. „Matematyka dla Smyka”, z tego: 

a) o kwotę 350,00 zł wydatki na  składki na ubezpieczenie społeczne; 

b) o kwotę   50,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy; 

c) o kwotę 480,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 

d) o kwotę 2.268,00 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych; 

e) o kwotę 1.843,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. 

5) w rozdziale 90015 o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii; 

6) w rozdziale 90026 o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług 

pozostałych (środki własne na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów azbestowych z terenu miasta Gostynina”). 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 75023 wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. 

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Zakup samochodu 



służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki 

w kwocie 100.000,00 zł; 

2) w rozdziale 90095 o kwotę 39.600,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. 

„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej”. Zmianę ujęto w 

Wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. 

5. Przychody budżetu Miasta: 

1) o  kwotę 100.000,00 zł zwiększa się 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Andrzej Hubert Reder 

 
 


