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U C H W A Ł A nr 383/LV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 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 812.152,00 zł i zwiększa się o kwotę 

1.644.993,27 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 89.498.698,47 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7.236,00 zł i zwiększa się o kwotę 744.692,27 

zł do kwoty 87.351.240,47 zł; 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 804.916,00 zł i zwiększa się o kwotę 

900.301,00 zł do kwoty 2.147.458,00 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 3.374.793,64 zł  i zwiększa  się o kwotę 

3.787.090,69 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  101.354.361,07 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 197.269,53 zł  i zwiększa się o kwotę 

1.824.433,69 zł do kwoty 87.094.887,28 zł; 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.177.524,11 zł i zwiększa się o kwotę 

1.962.657,00 zł do kwoty 14.259.473,79 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. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 420.544,22 zł, tj. do kwoty  

11.855.622,60 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 3.110.572,00zł;  
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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 niewykorzystanych w 2021 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi                    

i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 158.819,89 

zł; 

6)    z wolnych środków w kwocie 2.577.110,78 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 420,544,22 zł, tj. do kwoty 

13.679.702,60 zł. 

Przychody w wysokości 13,679.720,60 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.  

4. § 8 otrzymuje brzmienie: 

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

656.908,82 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 579.136,42 zł.  

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

Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 236.592,29 zł. 

5. 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 4 do niniejszej 

uchwały. 

6. 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 5 do niniejszej uchwały. 

7. 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 6 do niniejszej uchwały. 

8. 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 7 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 700 o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze; 

2) w dziale 750 o kwotę 22.800,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek (UM 

20.000,00 zł ; MZESiP 2.800,00); 

3) w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 11.322,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych        

od osób prawnych, 

b) o kwotę 7.066,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych 

od osób fizycznych, 

c) o kwotę 7.921,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

d) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn; 

e) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty targowej, 

f) o kwotę 5.997,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; 

g) o kwotę 2.659,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych osób prawnych, 

h) o kwotę 68.883,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat od osób prawnych, 

i) o kwotę 65.177,37 zł zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 

4)  w dziale 758 o kwotę 198.557,00 zł zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów 

gmin na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem 

ST3.4751.30.2022.g z dnia 26 października 2022 roku; 

5) w dziale 801 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 62.900,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia    

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

(9.400,00 zł w OP SP1; 41.000,00 zł w OP SP3; 6.000,00 zł w P5, 6.500,00 zł w 

ZSP), 

b) o kwotę 150,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat , 

c) o kwotę 2.300,00 zł zwiększa się wpływy z usług w P5, 

d) o kwotę 9.564,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek (2.230,00 zł 

szkoły; 850,00 zł Przedszkola 6.484,00 zł MZESiP), 

e) o kwotę 676.50 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów, 

f) o kwotę 59.949,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów          

i darowizn w postaci pieniężnej w SP3 na podstawie Umowy darowizny                  

Nr. 12/PFO/2022 z dnia 05.09.2022 z Polską Fundacją Olimpijską,  

g) o kwotę 7.995,24 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów, 

h) o kwotę 47.553,58 zł zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na 

realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na podstawie Umowy Nr 
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220/2022 w sprawie trybu przekazywania gminie środków Funduszu Pracy oraz 

ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku zawartej z Mazowieckim 

Kuratorem Oświaty, w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, środki na dofinansowanie zadania 

pochodzą z Funduszu Pracy; 

6) w dziale 852 dokonuje się następujące zmiany; 

a) o kwotę 1.520,00 zł zwiększa się wpływy z usług, 

b) o kwotę 3.940,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 

c) o kwotę 6.120,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19; 

7)   w dziale 855 dokonuje się nastepujące zmiany: 

a) o kwotę 84.360,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat (PO 72.660,00 zł 

KDUM 11.700,00),  

b) o kwotę 4.000,00 zł zwieksza się z tytułu wpływów z usług w KDUM,          

c) o kwotę  1000,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek w KDUM; 

8)   w dziale 900 dokonuje się nastepujące zmiany: 

a) kwotę 750,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

b) o kwotę 22.081,58 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 

c) o kwotę 346,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat. 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

1) przenosi się z działu 010 do działu 900 środki w kwocie 800.000,00 zł  z tyt. dotacji 

celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych na realizację „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie 

wraz z budową regulowanych odpływów”; 

2) w dziale 20 o kwotę 3.440,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych; 

3) w dziale 700 dokonuje się następujące zmiany:  

a) o kwotę 22.361,00 zł  zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdział 70005); 

b) o kwotę 74.500,00 zł  zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdziale 70007). 

4) w dziale 900 o kwotę 4.916,00 zł zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej, dofinansowania zadania                          

pn. „Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego  w Gostyninie” realizowanego w ramach „Rządowego 
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programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 

 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 01042 o kwotę 150,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług 

pozostałych; 

2) w rozdziale 60016 o kwotę 10.530,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, 

3) w rozdziale 70007 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 346,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

b) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych; 

4) w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 357.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

b) o kwotę 35.171,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

c) o kwotę 24.210,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

d) o kwotę 29.890,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, 

e) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

f) o kwotę 9.297,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, 

g) o kwotę 1.100,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki, 

h) o kwotę 1.249,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający, 

5) w rozdziale 75075 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, 

b) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych; 

6) w rozdziale 75085 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 29.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 

b) o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne; 

c) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;  

7) w rozdziale 75095 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

b) o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

8) w rozdziale 75412 o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne wydatki na 

rzecz osób fizycznych; 

9) w rozdziale 80101 dokonuje sie następujące zmiany: 

a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 273.000,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.700,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na ubezpieczenie społeczne,  

b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 160.000,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 44.711,33 zł zwiększa się wydatki 

na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 676,50 zł zwiększa się wydatki na 

zakup usług remontowych, o kwotę 15.237,67zł zwiększa się wydatki na zakup 

usług pozostałych, 



6 

 

c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wydatki 

wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 123.000,00 zł 

zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 

10) w rozdziale 80103 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 10.400,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wydatki 

na składki na ubezpieczenie społeczne,  

b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 21.000,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 13.500,00 zł zwiększa się wydatki 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.000,00 zł zwiększaa się 

wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się 

się wydatki na zakup środków żywności; 

11) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Przedszkolu nr 2  o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia 

osobowe pracowników,  o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na 

ubezpieczenie społeczne, o kwotę 27.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup 

energii, 

b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 7.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia 

osobowe pracowników, o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 5.300,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 27.500,00 zł zwiększa się wydatki na 

zakup energii, 

c) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 27.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, 

d) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 20.360,00 zł zmniejsza się wydatki 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, o kwotę 27.500,00 zł zwiększa 

się wydatki na zakup energii, 

12) w rozdziale 80106 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 7.600,00 zł zwiększa się wydatki 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli,  

c) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup 

środków żywności; 

b) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 5.800,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli,  o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na ubezpieczenie społeczne,  

13) w rozdziale 80107 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 4.300,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na Fundusz Pracy, 

b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 4.200,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli; 

14) w rozdziale 80132 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 
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b) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli; 

15) w rozdziale 80148  dokonuje się następujące  zmiany:  

a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na Fundusz Pracy, 

b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 3.400,00 zł zwiększa się wydatki 

na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki 

na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 21.000,00 zł zmniejsza się  wydatki na 

zakup środków żywności; 

16) w rozdziale 80149 dokonuje się następujące zmiany:  

a)  w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się 

wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,  

b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli; 

c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli,  

d) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli, o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na 

ubezpieczenie społeczne; 

17) w rozdziale 80150 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Szkole Podstawowej nr 1  o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.400,00 zł zwiększa się wydatki 

na składki na ubezpieczenie społeczne,  

b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki 

na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 19.000,00 zł zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na 

składki na Fundusz Pracy, o kwotę 501,53 zł zmniejsza się wydatki na zakup 

pomocy dydaktycznych w realizację projektu pn. “Aktywna tablica” (wkład 

własny);  

c) w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się wydatki 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.100,00 zł zwiększa się wydatki 

na składki na ubezpieczenie społeczne,  

18) w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym o kwotę 6.600,00 zł zwiększa się wydatki na 

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 

1.134,54 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 

161,70 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 99,00 zł 

zwieksza sie wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 

b) o kwotę 47.553,58 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników); 

19)  w rozdziale 85154 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 8.840,22 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 

b) o kwotę 51.337,15 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

c) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się się wydatki na zakup środków żywności; 
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d) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki; 

20) w rozdziale 85202 o kwotę 4.560,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez 

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; 

21) w rozdziale 85295 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 5.997,60 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne; 

b) o kwotę 102,30 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników; 

c) o kwotę 17,59 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne; 

d) o kwotę 2,51 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy; 

22) w rozdziale 85504 o kwotę 900,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez 

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; 

23) w rozdziale 85516 dokonuje się następujące zmiany: 

a) w Punktach Opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki 

zakup usług pozostałych (BZ 5.000,00 zł), 

b) w Klubie Dzieciecym “Uśmiech Malucha o kwotę 190,00 zł zmniejsza się wydatki 

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 277,00 zł zmniejsza się wydatki 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza 

sie wydatki na zakup energii, o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup 

usług pozostałych, o kwote 400,00 zł zmniejsza się wydatki na krajowe podróżne 

służbowe, o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki ; 

24) w rozdziale 90003 o kwotę 150.000,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych; 

25) w rozdziale 90005 o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza środki na realizację zadania              

pn. “Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” 

realizowanego w formie udzielenia z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów na podstawie Uchwały NR 317/XLIIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie     

z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej             

z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na 

wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Zmiany 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; 

26) w rozdziale 90015 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 150.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, 

b) o kwotę 11.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

27) w rozdziale 90095 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 626.89 zł zwiększa sie wydatki na wynagrodzenia osobowe, 

b) o kwotę 107,75 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, 

c) o kwotę 15,36 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz pracy,  

d) o kwotę 2.120,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, 

e) o kwotę 1.030,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki, 

f) w wydatkach na zakup usług pozostałych: 

 o kwotę 2.500,00 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, 
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 o kwotę 2.500,00 zwiększa się wydatki na odławianie psów i usługi 

weterynaryjne; 

28) w rozdziale 92195 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

b) o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych; 

29) w rozdziale 92604 o kwote 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii; 

30) w rozdziale 92695 o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na nagrody o charakterze 

szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) przenosi się z rozdziału 01042 do działu 90095 w kwocie 1.587.207,00 zł 

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

regulowanych odpływów”.  

2) w rozdziale 60016 zdejmuje się w kwocie 20.000,00 zł przedsięwzięcie pn. „Budowa 

drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta - projekt budowlany” i przenosi 

do realizacji w 2023 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; 

3) w rozdziale 70005 dokonuje się następujące zmiany: 

a) 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. “Wykup 

nieruchomości gruntowej o nr ewid. 4739/3 przy ul. Czapskiego, pod budowę 

drogi gminnej” i ustala się środki  w kwocie 322.400,00 zł, 

b) o kwotę 10.750,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. “Wykup 

nieruchomości gruntowej o nr ewid. 6301/6 przy ul. Kolonia, pod budowę drogi 

gminnej” Zmiany ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 

2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej; 

4) w rozdziale 70007 zdejmuje się w kwocie 238.401,11 zł przedsięwzięcie                  

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

Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej; 

5) w rozdziale 90001 o kwotę 1.327.000,00 zł zmniejsza się środki na wniesienie  

wkładu na zwiększenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.. Zmianę ujęto w Wykazie 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

6) w rozdziale 90015 o kwotę 4.916,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie 

inwestycyjne pn. “Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu 

LED na terenie miasta Gostynina.  Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na 

zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; 

7) w rozdziale 92604 wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej  pn. 

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Zakup kosiarki 

samojezdnej na potrzeby MOSiR w Gostyninie” i ustala się środki  w kwocie 

30.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 

2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

8) w rozdziale 92695 o kwotę 12.300,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne              

pn. “Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”.  Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9             
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pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

 

5. Przychody budżetu Miasta: 

1) o  kwotę 420.544,22 zł zmniejsza 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, na pokrycie deficytu budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Andrzej Hubert Reder 


