
Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2014 

Nr   231 / XLVI / 2013 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 
art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)  Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Dochody w łącznej kwocie 47.951.859,00 zł, w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie: 46.308.859,00 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie: 1.643.000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

1.  Wydatki w łącznej kwocie 43.282.530,00 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące w kwocie 41.849.545,00 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.432.985,00 zł, 
- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do  
     niniejszej uchwały. 
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b  
     do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 

4.669.329,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 
4.581.329,00 zł i pożyczek w kwocie 88.000,00 zł. 

2. Rozchody w wysokości 4.669.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 4 

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.900.000,00 zł.  
 

 
 
 
 



§ 5 
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
miasto w kwocie 29.200,00 zł. 

 
§ 6 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości 406.800,00 zł.   
2. Rezerwę celową  w wysokości 96.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu  
    zarządzania kryzysowego. 

 
§ 7 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 8 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 
§ 9 

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł 
oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 9, 21, 29 
i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1232) w kwocie 50.000,00 zł.  

 
§ 10 

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w kwocie 1.944.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.978.000,00 zł na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
§ 11 

1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Gostyninie z tytułu dopłaty do utrzymania 1m2 obiektów sportowych 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacje podmiotowe dla: 
1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”, 
2) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki”, 
3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie, 
4) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 



 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 

zgodnie załącznikiem nr 10. 
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

zgodnie załącznikiem nr 11. 
 

§ 12 
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 13 

Upoważnia się Burmistrza do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.900.000,00 zł,  
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 
 

§ 14 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jolanta Syska – Szymczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


