
 

U C H W A Ł A   nr  419/LXXXI/2018 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U.2018, poz.994 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236 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 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 12.526,00 zł. Ustala się dochody budżetu w 

łącznej kwocie 65.752.266,60 zł: 
 
 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.526,00 zł  do kwoty 64.724.566,60 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 429.587,00 zł i zwiększa się o kwotę 442.113,00 

zł . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73.318.162,84 zł: 
 
 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 183.587,00 zł i zwiększa się o kwotę 
16.600,00 zł do kwoty 64.818.551,38 zł, 
 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 246.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 
425.513,00 zł do kwoty 8.499.611,46 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 2018 rok. 
 
3.  Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku. 
 

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2018 roku 

nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie                    

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 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 700 zwiększa się o kwotę 193,00 zł, z tego: 
1) o kwotę 73,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, 
2) o kwotę 120,00 zł wpływy z różnych dochodów, 
 w dziale 750 zwiększa się o kwotę 8.519,50 zł wpływy z pozostałych odsetek, 
 w dziale 756  zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 
 w dziale 900 zwiększa się o kwotę 2.013,50 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 
innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 
 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 
 

• w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł  wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych (zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na wkład własny Miasta w 
realizacji zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 
2018 roku).   
• w rozdziale 90006 zmniejsza się o kwotę 183.587,00 zł, wydatki na zakup usług 
pozostałych związane z ochroną gleby i wód podziemnych.     

• w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki związane z 
tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych (dotacja celowa dla 
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów na podstawie Uchwały Nr 414/LXXIX/2018                   
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu 

warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych). Zmianę ujęto w Załączniku pn. 
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r 
roku. 

 

3.  Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 
 

 `w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany: 
1) zwiększa się o kwotę 345.513,00 zł przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Bema ”. 
Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
2) zmniejsza się o kwotę 11.801,00 zł środki na zadaniu pn. “Modernizacja ciągów 
pieszych w ul. Moniuszki”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania 
inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, 
3) zmniejsza się o kwotę 2.859,00 zł środki na zadaniu pn. “Budowa drogi gminnej w ul. 

Mikulskiego –  projekt budowlany. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11           pn. Wydatki na 

zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, 
• w rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł środki na dotację celową 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażen chemiczno-
ekologicznych. Dotację ujęto w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe 
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku. 



• w rozdziale 75495 przedsięwzięcie pn. “Zaprojektowanie i wybudowanie 
miejskiego monitoringu wizyjnego” w kwocie 200.000,00 zł przenosi się do 
kontynuacji w 2019 roku w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 
2018, a finansowaniem w 2019 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
• w rozdziale 90095 dokonuje się następujące zmiany: 
1) zmniejsza sie o kwotę 880,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przepustu 
pod drogą gminną w ul. Makulińskiego”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. 
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
2) zmniejsza się o kwotę 5.460,00 zł przedsięwzięcie pn. “Zagospodarowanie terenu 
komunalnego przy ul. Parkowej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
• w rozdziale 92601 dokonuje się następujące zmiany: 
1) zdejmuje się z Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania 
inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Zakup urządzeń do siłowni 
plenerowej przy ul. Bierzewickiej” w kwocie 25.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku 
Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                          Andrzej Robacki 
 
 


