
U C H W A Ł A   nr   388 / LXXVI / 2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 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. Z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, 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. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 66.396,00 zł  i zwiększa się o kwotę 689.500,00
zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 71.328.569,53 zł:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 656.000,00 zł do kwoty 62.362.416,07 zł,
2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę 66.396,00  zł i  zwiększa  się  o  kwotę

33.500,00 zł do kwoty 8.966.153,46 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

2. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 623.104,00 zł, tj. do kwoty 
6.719.609,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
w kwocie 4.313.987,00 zł i z wolnych środków w kwocie 2.405.622,00 zł.
W § 3 ust.  2  przychody budżetu zwiększa się  o kwotę  623.104,00 zł, z  tytułu wolnych
środków.
Przychody po zmianie wynoszą 8.033.204,00 zł (5.627.582,00 zł – kredyt, 2.405.622,00 zł –
wolne  środki)  i  rozchody  w  wysokości  1.313.595,00  zł  (spłata  wcześniej  zaciągniętych
zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów)  zgodnie  z  Załącznikiem Nr  2  do  niniejszej
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i  rozchody
budżetu w 2018 roku.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2018 roku
nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zgodnie  z
Załącznikiem  Nr  3 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.

                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Krzysztof Markus



U Z A S A D N I E N I E

1.  Wydatki bieżące budżetu Miasta:

 w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, wydatki związane z realizacją
zadań  statutowych  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  (na  zakup  usług  remontowych  –
wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie
Nr  4/2017  i  decyzji  Nr  6/2017  z  dnia  11  października,  dotyczącego  pkt  2  czyli
wykonania zadań, które wiążą w terminie do 24 sierpnia 2018 roku),

 w  rozdziale  90002  zwiększa  się  o  kwotę  591.000,00  zł,  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych  (środki  niezbędne  do rozstrzygnięcia  przetargu i  zawarcia  umowy na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Miasta Gostynina).

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

 w  rozdziale  70095  zwiększa  się  o  kwotę  14.200,00  zł  zadanie  inwestycyjne  pn.
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie –
dokumentacja budowlana”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania
inwestycyjne  w  2018  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej,

 w rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 19.300,00 zł przedsięwzięcie pn. “Miniscena
w  Gostyninie”.  Zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej,

 w rozdziale 92601 dokonuje się następujące zmiany:
1. zmniejsza  się  o  kwotę  31.900,00  zł   zadanie  inwestycyjne  pn.  “Rozbudowa

systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej”. 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 34.496,00 zł zadanie inwestycyjne pn. “Wymiana zbiornika
przelewowego  basenu  rekreacyjnego  na  Pływalni  Miejskiej”.  Zmianę  ujęto  w
Załączniku Nr 11 pn. Wydatki  na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Przychody budżetu Miasta:

 zwiększa się o kwotę 623.104,00 zł 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 i przeznacza się na pokrycie deficytu. Zmianę wprowadzono do załącznika
Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.

                                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



                                                                                           Krzysztof Markus


