U C H W A Ł A nr 109 / XXI / 2012
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 149.515,00 zł i zwiększa się o kwotę 41.305,50 zł.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 68.983.527,50 zł:
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 149.515,00 zł i zwiększa się o kwotę
41.305,50 zł, tj. do kwoty 45.687.012,50 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 245.128,50 zł i zwiększa się o kwotę 136.921,00

zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 64.387.127,50 zł:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 245.128,50 zł i zwiększa się o kwotę 136.921,00
zł, tj. do kwoty 39.956.631,50 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.
3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z

Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

4. W § 3 ust. 1 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 2,00 zł, tj. do kwoty 4.596.400,00 zł

z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 4.430.660,00 zł i pożyczek
w kwocie 165.740,-zł.

Dotychczasowy § 3 ust. 2 zmienia się na § 3 ust. 3, a w § 3 ust. 2 wprowadza się przychody
budżetu w kwocie 2,00 zł (wolne środki) i przeznacza się na rozchody w wysokości 2,00 zł
(spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2,00 zł).
W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości 2,00 zł, rozchody w wysokości
4.596.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik
nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje dla

podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i

kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jolanta Syska – Szymczak

UZASADNIENIE

1.

Dochody bieżące budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 33.306,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

2.

−

zwiększa się o kwotę 7.598,00 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i
o kwotę 401,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie
Projektu „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,

−

zmniejsza się o kwotę 149.515,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej
subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459 z
dnia 23 marca 2012 roku.

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 75095 w kwocie 155,00 zł przenosi się z wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań na wpłatę na rzecz Związku Miast Polskich,
− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 55.520,00 zł na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań w szkołach podstawowych i jednocześnie w rozdziale 85415
zmniejsza się o kwotę 55.520,00 zł przeznaczoną na zwrot dotacji celowej na
świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, uznanej jako
dotacja niewykorzystana w 2011 roku i rozliczona w ustawowym terminie do 31
stycznia 2012 roku,
− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 24.039,00 zł na realizację Programu „Uczenie

się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół,
− w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 9.269,00 zł na realizację Programu „Uczenie

się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius,
− w rozdziale 85154 w kwocie 9.000,00 zł przenosi się z wydatków na realizację

statutowych zadań na dotację celową dla stowarzyszeń na realizację programu
pogłębionej terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i
współuzależnionych. Dotację wprowadza się do załącznika nr 10 pn. Dotacje celowe
dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

− w rozdziale 85228 zmniejsza się o kwotę 938,50 zł przeznaczoną na realizację

statutowych zadań i jednocześnie w rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 8.938,00 zł
z przeznaczeniem na realizację Projektu „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją
wydobyć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym wkład własny w
kwocie 938,50 zł,
− w rozdziale 85228 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na realizację

statutowych zadań i jednocześnie w rozdziale 85204 zwiększa się o kwotę 30.000,00
zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), tj. na
zatrudnienie asystenta rodziny oraz współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej,
− w rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 74.758,00 zł na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi pracowników szkół podstawowych,
− w rozdziale 80110 zmniejsza się o kwotę 74.757,00 zł na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi pracowników gimnazjów.

3.

Przychody budżetu Miasta:
−

zwiększa się o kwotę 2,00 zł 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. Kwotę tę wprowadza się do załącznika nr 3 pn. Przychody i rozchody
budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jolanta Syska – Szymczak

