
U C H W A Ł A   nr 348/LXIX/2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i 237 ustawy z
dnia  27  sierpnia  2009 r.  o  finansach  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017r.,  poz.2077),  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 10.086,00 zł i zwiększa się o kwotę 266.295,94
zł  Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 65.639.448,28 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.902,00 zł i zwiększa się o kwotę 257.493,94
zł  do kwoty 63.289.270,28 zł;

2) dochody  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę  1.184,00  zł i  zwiększa  się  o  kwotę
8.802,00 zł do kwoty 2.350.178,00 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 zmniejsza się o kwotę o kwotę  849.186,00 zł i  zwiększa się o kwotę
1.105.395,94 zł . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 71.311.841,28 zł:

1) wydatki  bieżące  zmniejsza   się  o  kwotę 633.239,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę
770.111,94 zł do kwoty 61.165.832,95 zł;

2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę 215.947,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę
335.284,00 zł do kwoty 10.146.008,33 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.  Ustala  się   dochody  i  wydatki   związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały  zmieniającym   Załącznik  Nr 3  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dochody  i  wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami.



4.  Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,  zmieniającym Załącznik  Nr  9  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dotacje  celowe  dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

5. 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 600 zwiększa się o kwotę 400,00 zł wpływy z różnych opłat,
• w dziale 750  zwiększa się  o kwotę 55.399,80 zł, w tym:

1. o kwotę 54.170,00 zł  z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia
9  października   2017  roku,   z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  zleconych
wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i
dowodach osobistych.

2. o kwotę 1.229,80 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 
• w dziale 756 zwiększa się  o kwotę 119.628,00 zł, w tym:

1. o kwotę 91.086,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
2. o  kwotę  3.521,00  zł  z  tytułu  podatku  od  środków  transportowych  od  osób

prawnych,
3. o kwotę 35.774,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od osób prawnych,
• w dziale 801 zwiększa się o kwotę 18.796,00 zł, w tym:

1. o kwotę 17.612,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
2. o kwotę 1.184,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn:

"W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3, w tym:
◦ o kwotę 511,67 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
◦ o kwotę 672,33 zł ze środków budżetu państwa;

• w dziale 852 zwiększa się o kwotę 24.412,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z
budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikajacego z art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesiecznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujacego
pracę socjalną w środowisku,  na podstawie  decyzji  Wojewody Mazowieckiego nr
161 z dnia 4 października  2017 roku.

• w dziale 900 dokonuje się nastepujące zmiany:
1. zwiększa  się   o  kwotę  9.787,00  zł  wpływy  z  tytułu  kar  i  odszkodowań

wynikających z umów,
2. zmniejsza  się  o  kwotę  8.902,00  zł  wpływy  z tytułu  grzywien  i  innych  kar

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
• w dziale 926 zwiększa się o kwotę 18.318,14 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów. 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

• w dziale  020  zwiększa  się  o  kwotę 3.221,00  zł  wpływy ze  sprzedaży  składników
majątkowych,

• w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 1.184,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację
projektu pn: "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3,



• w dziale 900  wprowadza  się  plan dochodów w rozdziale 90005 par. 6290 na kwotę
5.581,00 zł.  jako wkład własny mieszkańca w realizacji  zadania  pn "Ograniczenie
emisji zanieczyszczeń  poprzez  modernizację  kotłowni na terenie miasta Gostynina
– zakup kotłów ".

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 60016 zwiększa się o  kwotę 6.300,00 zł  wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (o kwotę 5.500,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 800,00 zł składki
na ubezpieczenie społeczne),

• w rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę 54.170,00 zł wynagrodzenia i składki od nich
naliczane  (o  kwotę  45.278,00  zł  wynagrodzenia  osobowe,  o  kwotę  7.783,00  zł
składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.109,00 zł składki na Fundusz Pracy)
przeznaczeniem na  realizację  zadań zleconych wynikających  z  ustawy –  Prawo o
aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

• w  rozdziale  75023 zwiększa  się  o  kwotę 17.853,94  zł  na  realizację  projektu  pn
"Sprawność-kompetencja-satysfakcja- wysoka jakość obsługi  klienta w pięciu JST z
regionu płockiego I  gostynińskiego",  realizowany w Urzędzie  Miasta Gostynina,  z
tego o kwotę 13.365,94 zł ze środków UE i o kwotę 4.488,00 zł ze środków krajowych
( 5.488,00 zł – wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, 12.365,94 zł
pozostałe wydatki bieżące).

Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w rozdziale 75085 zmniejsza się o kwotę 8.400,00 zł  wydatki związane z realizacją

zadań statutowych (8.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 400,00  zł -  zakup
usług pozostałych),

• w rozdziale 80101  dokonuje się następujące zmiany:
1. zwiększa się  o kwotę 35.000,00 zł  wydatki  w Szkole Podstawowej nr  3 na

zakup materiałów I wyposażenia,
2. zwiększa się o kwotę 337.000,00 zł wydatki w Szkole Podstawowej nr 5, z tego

o kwotę 300.000,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 30.000,00 zł składki
na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.000,00 zł składki na Fundusz Pracy, o
kwotę 2.000,00 zł zakup materiałów I wyposażenia,

• z rodziału 80103 z wynagrodzeń i składek na fundusz pracy przenosi się do rozdziału
80106  środki w kwocie 12.200,00 zł na wynagrodzenia i składki na fundusz pracy
(10.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe, 2.200,00 zł – składki na Fundusz Pracy),

• w rozdziale 80104  przenosi  się środki w kwocie 209.200,00 zł  z dotacji  celowych
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji  organizacjom
prowadzącym  działalność  pożytku  publicznego  na  dotację  celową  z budżetu
na finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji  pozostałym
jednostkom  niezaliczanym  do sektora  finansów  publicznych na  realizację
przedsięwzięcia  pn.  Realizacja  zadania  publicznego  z  zakresu  wychowania
przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola.

• w rozdziale 80110 dokonuje się następujące zmiany:



1. zmniejsza  się  o  kwotę  20.200,00  zł  wydatki  na  wynagrodzenia  osobowe i
zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
w oddziałach ginazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3,

2. zmniejsza  się o kwotę 344.200,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i
składki od nich naliczane w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej
nr 5 (309.200,00 zł -  wynagrodzenia osobowe, o kwotę 30.000,00 zł składki
na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.000,00 zł składki na Fundusz Pracy, 

• w rozdziale 80195 przenosi się z wydatków majątkowych środki w kwocie 1.184,00
zł   na  pozostałe  wydatki  bieżące  (zakup  pomocy  dydaktycznych)  na  realizację  w
Szkole Podstawowej 3 projektu pn "W drodze do sukcesu". Zmianę ujęto w Wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  85153  przenosi  się  środki  w  kwocie  11.925,00  zł  z  dotacji  celowej
z budżetu  na   finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
stowarzyszeniom na dotację celową z  budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań  zleconych  do realizacji  pozostałym  jednostkom  niezaliczanym  do sektora
finansów publicznych,

• w rozdziale 85154 dokonuje się następujące zmiany:
1. przenosi się środki w kwocie 189,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne,

z tego kwotę 186,00 zł na wynagrodzenia osobowe i kwotę 3,00 zł na składki
na Fundusz Pracy, 

2. przenosi  się  środki  w  kwocie  11.047,00  zł  z  dotacji  celowej  z   budżetu
na finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
stowarzyszeniom  na  dotację  celową  z  budżetu  na finansowanie  lub
dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji  pozostałym  jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 

3. przenosi się środki w kwocie 878,00 zł  z wydatków związanych z realizacją
zadań  statutowych  (zakup  materiałów  i  wyposażenia)  na  prowadzenie
profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie
rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  w  szczególności  dla  dzieci  i
młodzieży  (Dotacja  celowa  z budżetu  na finansowanie  lub  dofinansowanie
zadań  zleconych  do realizacji  pozostałym  jednostkom  niezaliczanym
do sektora finansów publicznych). Zmianę uwzględnia się w Załączniku nr 9
do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2017,

• w rozdziale 85219  zwiększa się o kwotę 24.412,00 zł  na dofinansowanie zadania
wynikajacego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłate dodatku
w wysokości 250 zł miesiecznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze  czasu  pracy,  realizujacego  pracę  socjalną  w  środowisku,  na  podstawie
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 4 października 2017, roku z tego o
kwotę  20.400,00  zł   wynagrodzenia  osobowe,  o  kwotę  3.512,00  zł  składki
na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 500,00 zł składki na Fundusz Pracy,

• w rozdziale 85401 dokonuje się następujące zmiany: 
1. zwiększa się o kwotę 20.200,00 zł  wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki 

od nich naliczane pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3,



2. zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł  wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od
nich naliczane pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5,

• w rozdziale 85416 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na stypendia dla 
uczniów,

• w rozdziale 90095  zwiększa się o kwotę 9.753,00 zł  wydatki związane z realizacją
zadań statutowych (zakup usług pozostałych),

• w rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na nagrody niezaliczane
do wynagrodzeń.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

• w rozdziale 60004 wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zakupy  inwestycyjne  pn.  “Zakup  wiat
przystankowych” i  ustala  się  środki  w  kwocie  40.000,00  zł. Zmianę  ujęto  w
Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

• w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
1. zmniejsza się o kwotę  95.630,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja

ul.  Bema"  i  przenosi  do  wykazu  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej do realizacji w 2018 roku. Zmianę  ujęto w Załączniku Nr 11 pn.
Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte  wykazem
przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  zadanie  ujęto  w
Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2. zmniejsza  się  o  kwotę  957,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn.  "Modernizacja
chodnika  w  ul.  Słonecznej"  i  przenosi  do  Wykazu  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2018 roku. Zmianę ujęto w
Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte
wykazem przedsięwzięć  do Wieloletniej  Prognozy Finansowej  oraz  zadanie
ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. zmniejsza  się  o  kwotę  35.670,00  zł  środki  na  zadanie  inwestycyjne  pn.
“Projekt  budowlany  na  ulice:  Hubalczyków,  Gerwatowskiego,  Honorowych
Dawców  Krwi,  Małkowskiego  i  Marii  Witek” i  przenosi  do  wykazu
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2018 roku.
Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017
roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz  zadanie  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej,

4. zmniejsza  się  o  kwotę  431,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn.  "Budowa drogi
gminnej w ul. Kujawy – opracowanie dokumentacji budowlanej ",
zmniejsza się o kwotę 529,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja drogi
gminnej w ul. Solidarności – opracowanie dokumentacji budowlanej ".
Wymienione zadania łączy się  w jedno przedsięwzięcie pn.  "Budowa drogi
gminnej w ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności”   i
przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do



realizacji  w  2018  roku.  Zmiany  ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na
zadania  inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  zadanie  ujęto  w  Wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5. zmniejsza  się  o  kwotę  775,00  zł  zadanie  inwestycyjne pn.  "Modernizacja
chodnika  i  parkingu pomiędzy  ul.  Polną  12 a  3  Maja  43a" i  przenosi  pod
zmienioną  nazwą  jako  przedsięwzięcie  pn.  “Modernizacja  chodników
pomiędzy ul.  Polną 12 a 3 Maja"  do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej do realizacji w 2018 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr
11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte  wykazem
przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  zadanie  ujęto  w
Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

6. w związku ze zmianą nazwy rozpoczętego przedsięwzięcia, którego realizacja
będzie  kontynuowana  w  2018  roku,  dotychczasowe  przedsięwzięcie  pn.
“Modernizacja  ul.  Nowej  –  projekt”  zastąpiono  przesięwzięciem  pn.
“Modernizacja ul. Nowej”,

• w rozdziale 70095  par. 6660 wprowadza się plan wydatków na kwotę 214.763,00 zł
z  przeznaczeniem  na  zwrot  finansowego  wsparcia,  udzielonego  jako  dopłaty  do
budowy  budynków  socjalnych  na  podstawie  zawartych  przez  Gminę  Miasta
Gostynina  umów  o  udzielenie  finansowego  wsparcia  z  Bankiem  Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie:  umowa nr  170/RW/223/35/20006 z  dnia  19.04.2006 r,
umowa  nr  BS10-01557  z  dnia  15.07.2010r.  w  związku  z  pismem  nr  DUA-
BS.434/031.2017.MB z dnia 29 września 2017 roku.

• w rozdziale 75023 wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zakupy  inwestycyjne  pn.  “Zakup  urządzenia
sieciowego” dla Urzędu Miasta  i  ustala  się środki w kwocie 5.500,00 zł. Zmianę
ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2017  roku
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

• w rozdziale 75495 wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Budowa monitoringu
miejskiego – zakup 5 kamer wizyjnych”  i  ustala  się środki w kwocie 75.021,00 zł.
Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

• w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
1. zmniejsza  się  o  kwotę  5,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn.  "Budowa windy  i

likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 3"   i przenosi
do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w
2018  roku.  Zmianę  ujęto  w  Załączniku  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  oraz  zadanie  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2. w związku ze zmianą nazwy rozpoczętego przedsięwzięcia, którego  realizacja
będzie  kontynuowana  w  2018  roku,  dotychczasowe  przedsięwzięcie  pn.



“Aktualizacja  dokumentacji  na  kanalizację  deszczową  i  sanitarną  oraz
wykonanie kanalizacji  sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 1” zastąpiono
przesięwzięciem  pn.  “Budowa  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz
zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1”,

• w rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 1.184,00 zł przedsięwzięcie pn. "W drodze
do  sukcesu"  w  SP  3  i  przenosi  się  środki  na  pozostałe  wydatki  bieżące  (zakup
pomocy  dydaktycznych).  Zmianę  ujęto  w Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej,

• w  rozdziale  90005 zmniejsza  się  o  kwotę  32.296,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn
"Ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  poprzez  modernizację  kotłowni  na  terenie
miasta Gostynina – zakup kotłów". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na
zadania  inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

• w  rozdziale  90015  zdejmuje  się  z  Załącznika  Nr  11  pn.  Wydatki  na  zadania
inwestycyjne  w  2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej  zadanie inwestycyjne pn. “Projekt oświetlenia drogi łącznika
ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka” w kwocie 4.428,00 zł.

• w rozdziale 90095 dokonuje się następujące zmiany:
1. o  kwotę  26.742,00  zł  zmniejsza  się  zadanie  inwestycyjne  pn  “Zakup

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

2. zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017
roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
zadanie inwestycyjne pn.  “Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul.
Parkowa”  w  kwocie  17.300,00  zł  i  przenosi  do  wykazu  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2018 roku. Zmianę ujęto w
Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte
wykazem przedsięwzięć  do Wieloletniej  Prognozy Finansowej  oraz  zadanie
ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   Andrzej Robacki


