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U C H W A Ł A nr 356/L/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 221 oraz art. 236 i 

art. 237  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 21.430,03 zł. Ustala się dochody budżetu w 

łącznej kwocie 79.246.334,87 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.430,03 zł do kwoty 77.348.185,87 zł; 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 1.898.149,00 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 240.945,00 zł  i  zwiększa  się o kwotę 

262.375,03 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  91.522.541,69 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.738,00 zł  i zwiększa się o kwotę 

140.168,03 zł do kwoty 75.841.437,21 zł; 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 214.207,00 zł i zwiększa się o kwotę 

122.207,00 zł do kwoty 15.681.104,48 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. § 8 otrzymuje brzmienie: 

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

591.731,45 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 513.959,05 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 236.592,29 zł. 
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4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody               

i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

5. 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 4 do niniejszej uchwały. 

6. 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 5 do niniejszej uchwały. 

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje 

podmiotowe w 2022 roku, zgodnie Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 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 bieżące budżetu Miasta: 

1) w dziale 754 o kwotę 8.500,00 zł zwiększa się wpływy z tyt. dotacji celowej 

otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartej    

w dniu 8 lipca 2022 r. Umowy Nr W/UMWM-UU/U/OR/4200/2022 z dnia 8 lipca     

2022 r. z Województwem Mazowieckim; 

2) w dziale 801 o kwotę 381,30 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów; 

3) w dziale 926 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 2.109,71 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek; 

b) o kwotę 2.439,02 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów. 

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta: 

1) w dziale 750 o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się dochody z tyt. dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 93 z dnia 5 lipca 2022 roku na realizację 

projektu pn. :Pod Biało-czerwoną”. 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 75412 dokonuje się następujące zmiany: 

a) kwotę 11.500,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   

(8.500,00  środki z pomocy finansowej; 3.000,00 środki budżetu miasta). Zmiany 

ujęto: w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załączniku Nr 5 do 

Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym 

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

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, 

b) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;   

2) w rozdziale 80101 dokonuje sie następujące zmiany w Szkole Podstawowej nr 3: 

a) o kwotę 356,70 zł zmniejsza się  wydatki na zakup usług pozostałych; 

b) o kwotę  738,00  zł zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii; 

3) w rozdziale 85149 o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług 

medycznych; 

4) w rozdziale 85153 o kwotę 6.500,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 
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do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2022 roku, 

5) w rozdziale 85154 dokonuje się następujące zmiany:  

a) kwotę 4.500,00 zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmianę ujęto w 

Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały 

Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2022 roku, 

b) o kwotę 11.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

6) w rozdziale 90004 o kwotę 2.000,00 zwiększa się wydatki na zakup usług 

pozostałych; 

7) w rozdziale 90095 dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na zakup usług 

pozostałych: 

a) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. “Zapewnienie 

opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Gostynina w w latach 

2021-2022”. Zminę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej: 

b) o kwotę 10.000,00 zwiększa się wydatki na odławianie psów i usługi 

weterynaryjne; 

8) w rozdziale 92109 o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla 

Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Zmianę ujęto w Załączniku nr 6 do 

niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej                

pn. Dotacje podmiotowe w 2022 r. 

9) w rozdziale 92604 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 2.439,02 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;  

b) o kwotę 2.109,71 zwiększa się wydatki na zapu usług pozostałych. 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 01042 o kwotę 114.207,00 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie       

pn. „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych 

odpływów”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej; 

2) w rozdziale 70007 o kwotę 214.207,00 zł zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie                 

pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30                    

w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej; 

3) w rozdziale 75095 o kwotę 8.000,00 zł (środki z dotacji) zwiększa się zadanie 

inwestycyjne pn. “Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod 

Biało-czerwoną”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania 

inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Andrzej Hubert Reder 


