U C H W A Ł A nr 326/XLIV/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 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 2.162.405,00 zł i zwiększa się o kwotę 53.187,00
zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 75.818.903,32zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.187,00 zł do kwoty 73.091.434,32 zł;
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.162.405,00 zł do kwoty 2.727.469,00 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 2.390.236,00 zł i zwiększa się o kwotę
3.193.877,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 87.332.447,25 zł:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.187,00 zł do kwoty 71.451.270,32 zł;
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.390.236,00 zł i zwiększa się o kwotę
3.140.690,00 zł do kwoty 15.881.176,93 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 2.912.859,00 zł, tj. do kwoty
11.513.543,93 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 3.012.859,00 zł.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.912.859,00 zł, tj. do kwoty
13.337.583,93 zł.
Przychody w wysokości 13.337.583,93 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.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE
1. Dochody bieżące budżetu Miasta:
1) w dziale 750 o kwotę 20.684,00 zł zwiększa się pozostałe odsetki;
2) w dziale 900 o kwotę 32.503,00 zł zwiększa się dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na
dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie” na podstawie umowy
nr 02690-6935-UM0714301/21.
2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:
1) w dziale 758 o kwotę 2.162.405,00 zł zmniejsza się 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 90095 o kwotę 53.187,00 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu
pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad
jeziorem Bratoszewo w Gostyninie”, z tego:
a) o kwotę 32.503,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków Unii
Europejskiej,
b) o kwotę 20.684,00 zł w ramach środków własnych (o kwotę 13.684,00 zł na zakup
materiałów i wyposażenia; o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych).

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
1) w rozdziale 60016 o kwotę 227.831,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa
drogi gminnej łącznik ulic 3 Maja – Parkowa”. Zmianę ujęto w Wykazie
przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
2) w rozdziale 80104 o kwotę 978.285,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn.
„Rozbudowa Przedszkola nr 4”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do
Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
5. Przychody budżetu Miasta:
1) o kwotę 2.912.859,00 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;

2) w § 905 przychody budżetu (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 257.720,00 zł na przedsięwzięcie pn.
„Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa” zmniejsza się o kwotę
227.831,00 zł do kwoty 29.889,00 zł i kwotę 227.831,00 zł przeznacza na
przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa przedszkola nr 4”.
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