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U C H W A Ł A nr 368/LIII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 października 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 i art. 236 Ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 5.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 756.193,00 zł. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 84.574.486,09 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o 5.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 622.769,00 zł      

do kwoty 82.542.913,09 zł; 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 133.424,00 zł do kwoty 2.031.573,00 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 58.251,00 zł  i zwiększa  się o kwotę 809.444,00 

zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  96.850.692,91 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł  i zwiększa się o kwotę 676.020,00 

zł do kwoty 81.396.852,01 zł; 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 55.251,00 zł i zwiększa się o kwotę 

133.424,00 zł do kwoty 15.453.840,90 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 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. 

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. 
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5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 

roku, zgodnie z Załącznikiem  nr 5 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 756 dokonuje się następujące zmiany: 

a) kwotę 3.682,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

b) o kwotę 25.101,62 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych osób prawnych; 

2) w dziale 801 o kwotę 31.595,38 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie Umowy nr WRR/000472/07/D/1 

z Powiatem Gostynińskim z dnia 6 października 2022 r. w sprawie dofinansowania ze 

środków PFRON programu  pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu 

nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy 

Sali nr 21”; 

3) w dziale 852 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wpływy z usług; 

b) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek; 

c) o kwotę 555.390,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania       

COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych                       

z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie złożonego w dniu 4 października 

2022 r. zapotrzebowania; 

4) w dziale 855 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek; 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

1) w dziale 020 o kwote 4.025,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników 

majatkowych; 

2) w dziale 700 o kwotę 29.399,00 zł  zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości; 

2) w dziale 754 o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie informacji przekazanej 

pismem nr WBZK-IV.68.3.28.2022.JS z dnia 30.09.2022 r. przez Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki o zaakceptowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych                     

i Administracji dofinansowania zadania pn. „Modernizacja i edukacja w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego                      

w Gostyninie” realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka na lata 2022-2024 (w m-cu październiku będzie podpisane porozumienie       

w tej sprawie). 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 70007 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne; 
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b) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na kary, odszkodowania i grzywny 

wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; 

2) w rozdziale 75495 o kwotę 3.130,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług 

pozostałych, w ramach realizacji zadania  pn. “Modernizacja i edukacja w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w 

Gostyninie”; 

3) w rozdziale 80104 o kwotę 114.500,00 zł ( 31.595,38 zł środki z dotacji,  82.904,62 zł 

udział dminy w realizacji zadania) zwiększa się wydatki na realizację programu        

pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Gostyninie  poprzez przebudowę łazienki przy Sali nr 21”, z tego: 

a) o kwotę 114.400,00 zł wydatki na zakup usług remontowych; 

b) o kwotę 100,00 zł  wydatki na zakup usług pozostałych; 

4) w rozdziale 85295 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 544.500,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne; 

b) o kwotę 7.281,84 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników; 

c) o kwotę 1.251,75 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne; 

d) o kwotę 178,41 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy; 

e) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 

f) o kwotę 178,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych. 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 70007 o kwotę 55.251,00 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; 

2) w rozdziale 75095 o kwotę 6.980,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. 

“Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”. 

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 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. 

3) w rozdziale 75495 wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej                 

pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć         

do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja           

i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 

drogowego w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 126.444,00 zł.      

(100.000,00 zł środki z dotacji, 26.444,00 zł udział gminy w realizacji zadania). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Andrzej Hubert Reder 


