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U C H W A Ł A nr 216/XXVIII/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 
 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15qc ustawy z dnia 

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej             

w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 691.893,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.628.405,00 zł. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 85.647.386,57 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 690.353,00 zł i zwiększa się o kwotę  641.818,00 zł 

do kwoty 81.287.304,57 zł. 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.540,00 zł i zwiększa się o kwotę 986.587,00 zł  

do kwoty 4.360.082,00 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 2020 rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1.148.878,00 zł i zwiększa się o kwotę  507.365,00 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 88.974.663,88 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 737.781,00 zł i zwiększa się o kwotę  507.365,00 zł. 

do kwoty 80.203.991,60 zł. 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 411.097,00 zł do kwoty 8.770.672,28 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 2020 rok. 

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zmniejsza  się o kwotę 1.578.025,00 zł, tj. do kwoty 3.327.277,31 

zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:  

1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.973.091,00 zł;  

2) z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych 

zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki 

majątkowe w 2020 roku w kwocie 354.186,31 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zmniejsza  się o kwotę 1.578.025,00 zł, tj. do kwoty 

5.773.621,31 zł.  
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Przychody po zmianie wynoszą 5.773.6216,31 zł (kredyt – 1.120.500,00 zł, pożyczka –  

2.973.091,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem 

na wydatki majątkowe w 2020 roku – 721.907,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2019 

roku  środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki 

bieżące w 2020 roku – 91.673,14 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji 

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 

555.569,17 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku, wolne środki – 310.881,00 zł) 

i rozchody w wysokości 1.294.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym 

treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej  pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku. 

4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł; 

2. Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w kwocie 2.973.091,00 zł; 

3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w kwocie 0,00 zł; 

4. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.120.500,00 zł.” 

5. § 10 otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w kwocie 3.287.616,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.904.716,18 zł na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów zaliczanych  do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem   

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Wprowadza  się zmiany w Załączniku  Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 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 700 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 62.000,00 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) o kwotę 158,00 zl zwiększa się wpływy z różnych dochodów, 

2. w dziale 750 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 45,00 zł zwiększa się pływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 

opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 

prokuratorskiego, 

2) o kwotę 51,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat, 

3) o kwotę   4,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów, 

3) o kwotę 535,00 zł  zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek, 

4) o kwotę 70,00 zł zwiększa się zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, 

3. w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 173.500,00 zł  zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 

2) o kwotę 106.710,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,  

3) o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych, 

4) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób 

prawnych, 

5) o kwotę 18.173,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych        

od osób fizycznych, 

6) o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od spadków i darowizn, 

7) o kwotę 191,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty od posiadania psów, 

8) o kwotę 1.750,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty targowej, 

9) o kwotę 33,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty produktowej, 

5) o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych opłat, 

10) o kwotę 98.004,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od 

osób fizycznych, 

11) o  kwotę 3.000,00 zł  zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat, 

4. w dziale 758 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 24.607,00 zł zwiększa się z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na 

podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanej 

pismem ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 roku, 
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2) o kwotę 144.941,00 zł zwiększa się zł zwiększa się z tytułu środków na uzupełnienie 

dochodów gmin, na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej przekazanej pismem ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia  2020 roku, 

5. w dziale 801 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 7.600,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego (+300,00 w OP SP1, -500,00 w OP SP3, +200,00 zł w P2, -1.900,00                

w P4, +200,00 w PP SP1, -100,00 w PP SP3, -5.800,00 w PP SP5), 

2) o kwotę 14.800,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia            

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-900,00     

w OP SP1, -1.700,00 w OP SP3, -200,00 w P2, -3.600,00 zł w P4, +800,00 w P5,           

-500,00 w PP SP1, -600,00 w PP SP3, -8.100,00 w PP SP5),  

3) o kwotę 153.060,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług (-36.410,00 w SP1,          

-68.300,00 w SP3, -48.200,00 w SP5, -50,00 w P2,  -100,00 w P5), 

4) o kwotę 4.731,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych dochodów,  

6. w dziale 852 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wpływy z usług, 

2) o kwotę 2.550,00 zł  zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek, 

7. w dziale 855 dokonuje się nastepujące zmiany:  

1) o kwotę 646,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat (-4.990,00 KDUM, +2.300,00 

BZ, +3.336,00 ZK), 

2) o kwotę 57.096,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług (-40.160,00 KDUM,             

-5.800,00 BZ, -11.136,00 ZK), 

3) o  kwotę 192,00 zł  zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek (-222,00 KDUM,            

+30,00 BZ), 

4) o kwotę 159,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów, 

5) o kwotę 6.900,00 zł zwieksza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami, 

8. w dziale 900 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień, 

2) o kwotę 114.000,00 zł zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 

3) o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat, 

4) o kwotę 136.525,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 

umów, 

9. w dziale 926  dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza 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) o kwotę 49.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług, 

3) o  kwotę     500,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek, 

4) o kwotę 18.000,00 zł zwiększa się z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej, 
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5) o kwotę 10.000,00 zl zmniejsza się wpływy z różnych dochodów, 

6) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości. 

2.  Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

1. w dziale 20 o kwotę 1.540,00 zł zmniejsza się wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych, 

2. w dziale 700 dokonuje sie następujące zmiany: 

1) o kwotę 1.173,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 

2) o kwotę 985.414,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1. w rozdziale 60004 o kwotę 15.335,00 zł zmniejsza się wydatki z realizacją zadań w 

zakresie lokalnego transportu zbiorowego, z tego: 

1) o kwotę 630,00 zł zakup usług remontowych, 

2) o kwotę 14.705,00 zł zakup usług pozostałych,  

2. w rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług 

remontowych, 

3. w rozdziale 70005 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wynagrodzenie bezosobowe, 

2) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 

3) kwotę 60,00 zł  zwiększa się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii, 

4. w rozdziale 75023 o kwotę 32.394,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego: 

1) o kwotę 27.000,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia, 

2) o kwotę   5.394,00 zł zwiększa się zakup energii, 

5. w rozdziale 75085 dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na realizację zadań 

statutowych przez MZESiP: 

1) o kwotę 13.700,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, 

2) o kwotę      600,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

3) o kwotę 17.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, 

4) o kwotę      900,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

5) o kwotę   3.600,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, 

6) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia, 

6. w rozdziale 75702 o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek, 
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7. w rozdziale 75814 o kwotę 2.695,00 zł zmniejsza się wydatki związane z rozliczeniami z 

bankiem (spłata zobowiązań związanych z nabyciem spadku), 

8. w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 26.700,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 3.700,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 17.100,00 

zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się 

składki na Fundusz Pracy,  

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 58.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 5.000,00 

zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,  

3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 2.600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,  

9. w rozdziale 80103 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 100,00 zł 

zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

10. w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 14.300,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o 

kwotę 4.300,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 5.100,00 zł 

zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 600,00 zł zwiększa się składki 

na Fundusz Pracy, o kwotę 5.800,00 zł zmniejsza się zakup środków żywności, 

2) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 5.700,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 

2.800,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 14.400,00 zł 

zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się 

składki na Fundusz Pracy, o kwotę 5.900,00 zł zmniejsza się zakup środków żywności, 

3) w Przedszkolu  nr 5 o kwotę 5.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 

3.100,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 9.600,00 zł 

zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się 

składki na Fundusz Pracy, o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia 

bezosobowe, o kwotę 6.100,00 zł zmniejsza się zakup środków żywności, 

11. w rozdziale 80106 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się 

wynagrodzenia osobowe, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie 

roczne,  

2) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 63.000,00 zł zwiększa 

się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, o kwotę 600,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

3) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 10.400,00 zł zwiększa 

się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,  

12. w rozdziale 80132 zmniejsza się o łączną kwotę 22.700,00 zł wynagrodzenia osobowe          

i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej (o kwotę 40.000.00 
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zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, o kwotę 19.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 1.300,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy), 

13. w rozdziale 80148 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się 

wynagrodzenia osobowe, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, o kwotę 500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 

200,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 63.600,00 zł zmniejsza się 

zakup środków żywności, 

2) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się 

wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, o kwotę 3.900,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 

300,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 120.000,00 zł zmniejsza się 

zakup środków żywności, 

3) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się                     

na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 70.000,00 zł 

zmniejsza się zakup środków żywności, 

14. w rozdziale 80149 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,             

o kwotę 300,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 9.700,00 zł 

zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.300,00 zł zwiększa się 

składki na Fundusz Pracy, 

2) w Przedszkolu  nr 5 o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,            

o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 200,00 zł 

zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

3) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.800,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 700,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 100,00 zł 

zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

15. w rozdziale 80150 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 55.400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 1.100,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 

11.600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 900,00 zł 

zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 300,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o 

kwotę 14.500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.300,00 

zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 300,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie 

społeczne, o kwotę 100,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

16. w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 900,00 zł zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji Przewodniczącej 

Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność 

w Gostyninie na podstawie porozumienia z Gminą Gostynin).  
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Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2020 roku,  

2) o kwotę 3.100,00 zł zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

pracowników oświaty).  

Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2020 roku,  

3) o kwotę 100,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, 

4) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych, 

17. w rozdziale 85154 dokonuje się następujace zmiany: 

1) zdejmuje się z Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku zadanie        

pn. „Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie” w kwocie 

10.000,00 zł, 

2) o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się zadanie pn. „Szkolne programy profilaktyczne” i 

przenosi środki na zakup materiałów i wyposażenia, 

Zmiany ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10      

do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2020 roku. 

18. w rozdziale 85195 wprowadza się środki w kwocie 17.000,00 zł na zakup materiałów i 

wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zmiana 

została dokonana na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1842 ze zm.), zgodnie z którym Burmistrz może dokonać zmiany przeznaczenia 

dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18
1
 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

dochody z opłat określonych w art. 11
1 

tej ustawy, 

19. w rozdziale 85401 dokonuje się następujące zmiany: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.900,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, 

o kwotę 3.900,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 400,00 zł 

zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się 

składki na Fundusz Pracy, 

2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 18.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o 

kwotę 700,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia 

osobowe, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o 

kwotę 400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

20. w rozdziale 85416 o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się stypendia dla uczniów, 

21. w rozdziale 85506 zmniejsza się o łączną kwotę 62.515,00 zł wydatki na realizację zadań 

statutowych w Klubie dzieciecym “Uśmiech Malucha”, z tego: 

1) o kwotę 15.000,00 zł zakup energii, 

2) o kwotę 47.515,00 zł zakup usług pozostałych,  
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22. w rozdziale 90005 o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się na realizację zadania pn. “Ochrona 

powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku”. Zmianę ujęto w 

Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 10 do Uchwały 

Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych w 2020 roku,  

23. w rozdziale 92105 o kwotę 125,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych (środki Gminy) 

na realizację projektu pn. „Spacerując po Gostyninie” i przenosi do wykazu przedsięwzięć 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2021 roku.  

24. w rozdziale 92601 dokonuje się następujące zmiany: 

1) o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, 

2) o kwotę   5.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

3) o kwotę   5.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, 

4) o kwotę 28.011,00 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, 

5) o kwotę 23.200,00 zł zmniejsza się zakup energii, 

6) o kwotę     500,00 zł zmniejsza się zakup usług medycznych, 

7) o kwotę  4.000,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych, 

8) o kwotę     300,00 zł zmniejsza się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 

9) o kwotę  1.500,00 zł zmniejsza się podróże służbowe krajowe, 

10) o kwotę       11,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości, 

11) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się podatek od towarów i usług (VAT). 

25. w rozdziale 92605 o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na 

podstawie ustawy o sporcie). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku. 

 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1. w rozdziale 70005 o kwotę 60,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. “Wykonanie 

dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12”. Zmianę ujęto w 

Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

2. w rozdziale 90015 w rozdziale 90015 o kwotę 190.028,00 zł zmniejsza się 

przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem 

redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”. 

Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

3. w rozdziale 92695 o kwotę 221.009,00 zł zmniejsza się przedsiewzięcie pn. 

„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę 

treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego” i przenosi do 

realizacji w 2021 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

5. Przychody budżetu Miasta: 

1. Zmniejsza się o łączną kwote 1.578.025,00 zł, z tego: 

1) z tytułu kredytów o kwotę 751.639,00 zł, w tym: 

a) z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o 

kwotę 578.139,00 zł, 
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b) z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 173.500,00 zł , 

2) z tytułu pożyczki o kwotę 483.032,00 zł  

3) 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 o kwotę 

343.354,00 zł,. 

Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 
 


