U C H W A Ł A Nr 387/XL/2022
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 29 kwietnia 2022r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2022r. poz.559) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236,
poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655) i art. 111 ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.
z 2022, poz. 583 ze zm) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na 2022 rok Nr 340/XXXVI/2021
Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 roku, Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na 2022 rok Nr 340/XXXVI/2021 Rady Gminy z dnia
30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę:

2.287.040,47zł

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę:

0,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 58.538.127,83zł tj.:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 1.820.899,89zł, zmniejsza się o kwotę 0,00zł
Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 54.864.487,25zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 466.140,58zł, zmniejsza się o kwotę: 0,00zł
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 3.673.640,58zł.
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. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 3.234.560,45zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 347.519,98zł
Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 71.704.183,72zł tj.:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 2.507.615,98zł, zmniejsza się o kwotę: 307.519,98zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 55.186.470,63zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 726.944,47zł, zmniejsza się o kwotę:40.000,00zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 16.517.713,09zł.
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.
3. Po § 13 dodaje się § 131 w brzmieniu:
„§ 131. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Gostynin do dokonywania zmian

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między
działami klasyfikacji budżetowej.
§ 2. 1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie, po zmianie,
13.166.055,89zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie:

235 000,00zł

2) zaciągniętych kredytów w kwocie: 7 059 000,00zł
3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 5 217 311,58zł.
4) 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: 54 744,31zł
5) wolnych środków w kwocie, po zmianie: 600.000,00zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości, po zmianie: 13.546.055,89zł. Kwota
rozchodów wynosi 380 000,00zl i nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu obejmujące dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gostyninie z siedziba w Solcu w wysokości: 343.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 zmieniającym
Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022r.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte
wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne
na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
§ 6. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania
jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
§ 7. Ustala się wydatki budżetu obejmujące dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2022roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Renata Kędzierska

