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U C H W A Ł A nr 355/XLIX/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 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 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy 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 zwiększa się o kwotę 800,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej 

kwocie 78.516.226,33 zł: 

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800,00 zł do kwoty  1.890.149,00 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 19.510,00 zł  i  zwiększa  się o kwotę 20.310,00 

zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  90.792.433,15 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.510,00 zł  i zwiększa się o kwotę 19.510,00 

zł do kwoty 75.019.328,67 zł; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 800,00 zł do kwoty 15.773.104,48 zł. 

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

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

2022 rok.   

3. Wprowadza  się zmiany w Załączniku  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe 

dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie                      

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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. 
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§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

1) w dziale 750 o kwotę 800,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych; 

 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 75095 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

b) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki; 

2) w rozdziale 85295 o kwotę 14.510,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia 

społeczne (środki pochodzą z darowizn na pomoc celową dla uchodźców z Ukrainy 

przebywających na terenie miasta Gostynina); 

3) w rozdziale 85395 o kwotę 14.510,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia 

społeczne; 

4) w rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się  wydatki na dotację celową              

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych 

ogrodów działkowych”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku; 

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 o kwotę 800.00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy 

miasta - projekt budowlany”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania 

inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Andrzej Hubert Reder 


