
U C H W A Ł A   nr  422/LXXXII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 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  747.220,40 zł.  Ustala się dochody budżetu w łącznej
kwocie 66.723.695,55 zł:

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.739,40 zł  do kwoty 64.995.514,55 zł;
2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 700.481,00 zł do kwoty 1.728.181,00zł.

Dokonuje  się  zmian w dochodach budżetu zgodnie  z  Załącznikiem Nr  1 do niniejszej  uchwały,
zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 72.359,60 zł i zwiększa się o kwotę 819.580,00 zł . Ustala
się wydatki budżetu w łącznej kwocie 74.289.591,79 zł:

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 65.141.759,93 zł,
2)wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 72.359,60 zł  i zwiększa się o kwotę 720.580,00 zł do
kwoty 9.147.831,86 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.

§ 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 750 zwiększa się o kwotę 3.900,00 zł, z tego:
1)o kwotę 3.600 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
2)o kwotę 300,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
•w dziale 756  zwiększa się o kwotę 734,00 zł wpływy z opłaty produktowej ,

•w dziale 758 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł  z  tytułu zwiększenia części  oświatowej
subwencji ogólnej na podstawie:
1)zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.6g z dnia 30 lipca 2018 roku  w
kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia świetlic   w  sprzęt
szkolny  i  pomoce  dydaktyczne  w gimnazjach publicznych przekształcanych od września
2017 r. w szkoły podstawowe;
2)zawiadomienia  Ministra  Finansów  ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca  2018  roku  w
kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomieszczeń do nauki   w
gimnazjach publicznych przekształcanych od września 2017 r. w szkoły podstawowe.
•w dziale 801 zwiększa się o kwotę 5.900,00 zł, z tego:
1)o kwotę 900,00 zł wpływy z różnych opłat,

2)o  kwotę  5.000,00  zł  środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin,  powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy 6251/2018 zawartej w dniu 27.06.2018 roku z
Fundacją  Pracownia  Badań  I  Innowacji  Społecznych  “Stocznia”  z  siedziba  w  Warszawie  z
przeznaczeniem na realizację Projektu w ramach programu grantowego Tesco pt.:  “Decydujesz,
pomagamy”.
•w dziale 900 zwiększa się o kwotę 1.205,40 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

•w dziale  600  zwiększa  się  o  kwotę   700.481,00 zł  z  tytułu  dotacji  celowej  z  budżetu
państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach „Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej”, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 12 lipca 2018
roku, przekazanej pismem Nr FIN-I.3141.23.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

•w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (zakup usług pozostałych),
•w rozdziale 80101  dokonuje się następujące zmiany:
1)zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z realizacją w Szkole Podstawowej
nr  3  Projektu  w ramach  Programu  pt.:  „Decydujesz,  pomagamy” (  1.750,00  zł  -  zakup
materiałów i wyposażenia; 3.250,00 zł – zakup usług pozostałych).
•w rozdziale 80110  zwiększa  o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań
statutowych, z tego:
1)o kwotę 5.000,00 zł na zakup wyposażenia w SP3,
2)o kwotę 5.000,00 zł na zakup wyposażenia w SP5,



•w rozdziale 85401  zwiększa  o kwotę 25.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w świetlicach szkolnych, z tego:
1)o kwotę 12.500,00 zł wydatki świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 (5.000,00 zł - zakup
wyposażenia;  7.500,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych),
2)o kwotę 12,500,00 zł   wydatki świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 (5.000,00 zł - zakup
wyposażenia;  7.500,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych).

4.  Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

•w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
1)zwiększa  się  o  kwotę  20.000,00  zł  przedsięwzięcie  pn.  “Modernizacja  ul.  Stodólnej”.
Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2)zwiększa  się  o  kwotę  700.481,00  zł  przedsięwzięcie  pn.  “Budowa  dróg  gminnych  w
ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii
Witek”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3)zmniejsza się o kwotę 615,40 zł środki na przedsięwzięcie pn.  “Budowa chodnika w ul.
Słonecznej". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
4)zmniejsza sie o kwotę 585,00 zł środki na przedsięwzięcie pn. “Modernizacja chodników
pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej,
5)zmniejsza się o kwotę 71.159,20 zł  środki  na przedsięwzięcie pn.  “Modernizacja drogi
gminnej  ul.  Krasickiego wraz  ze  skrzyżowaniem ul.  Zielona i  Ziejkowa".  Zmianę ujęto w
Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
•w  rozdziale  92195  zwiększa  się  o  kwotę  99,00  zł  przedsięwzięcie  pn.  “Miniscena  w
Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Andrzej Robacki


