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U C H W A Ł A nr 358/LI/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 września 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, art. 221 oraz art. 236 i 

art. 237  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

305 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 zwiększa się o kwotę 187.044,00 zł. Ustala się dochody budżetu w 

łącznej kwocie 79.636.085,11 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 187.044,00 zł do kwoty 77.737.936,11 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 296.670,00 zł  i  zwiększa  się o kwotę 

483.714,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  91.912.291,93 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł  i zwiększa się o kwotę   

483.714,00 zł do kwoty 76.525.657,45 zł; 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 294.470,00 zł do kwoty 15.386.634,48 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 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 

roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie                        

z Załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.  

4. Wprowadza się Załącznik 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 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
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§ 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 198,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów; 

2) w dziale 750 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 299,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje; 

b) o kwotę 162,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 

innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego; 

c) o kwotę 17,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat; 

d) o kwotę 73.100,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek; 

e) o kwotę 43,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 

f) o kwotę 119,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów; 

3) w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 10.650,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; 

b) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat; 

4) w dziale 900 dokonuje się następujące zmiany: 

a) o kwotę 63,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek; 

b) o kwotę 393,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 

5) w dziale 921 o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się z tytułu dotacji celowej otrzymanej    

z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie przekazanej informacji 

przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wynikach naboru na 

dofinansowanie realizacji zadania pn. “Remont części tynków zewnętrznych                 

i wewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji tarasu, Kaplica i baszta zamkowa, 

Gostynin”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane             

z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej w 2022 roku. 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 70007 o kwotę 7.244,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za 

administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; 

2) w rozdziale 85215 o kwotę 82.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia 

społeczne; 

3) w rozdziale 85295 o kwotę 2.200,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia 

społeczne; 

4) w rozdziale 92120 o kwotę 394.470,00 zł zwiększa wydatki na zakup usług 

remontowych na zadaniu pn.“Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu 

Zamkowym w Gostyninie - etap II, w ramach realizacji zadania pn. “Remont części 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji tarasu, Kaplica i 

baszta zamkowa, Gostynin” (100.000,00 zł środki z dofinansowania; 294.470,00 zł 

środki własne gminy). 
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3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

1) w rozdziale 60016 zdejmuje się z Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej              

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

do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - 

projekt budowlany” w kwocie  23.070,11 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 do 

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2) w rozdziale 70007 o kwotę 271.399,89 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; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Andrzej Hubert Reder 


