
U C H W A Ł A   nr   111/XXIII/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 listopada 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, t.j. z późn. zm.)

oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w

Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1
W Uchwale  Budżetowej  Miasta  Gostynina  na  rok  2015  Nr  23/VI/2015  Rady  Miejskiej

w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.  Dochody  budżetu  zmniejsza  się o kwotę 989.287,00 zł. i zwiększa się o kwotę

     206,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 50.921.515,23 zł:

     1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 352.287,00 zł. i zwiększa się o kwotę

         206,00 zł, tj. do kwoty 50.014.461,23 zł,

     2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 637.000,00 zł, tj. do kwoty 907.054,00 zł,

   zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do

   Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 991.604,00 zł i zwiększa się o
     kwotę 2.523,00 zł.
     Ustala  się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52.152.344,23 zł:

    1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.317,00 zł. i zwiększa się o

        kwotę 2.523,00 zł, tj. do kwoty 46.821.189,23zł,

    2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 989.287,00 zł, tj. do kwoty

   5.331.155,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

   zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z



    Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały
    Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2015 rok.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na

    zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej

    Prognozy Finansowej, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem 

    nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 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 754 zmniejsza się o kwotę 10.132,00 zł grzywny, mandaty i  inne kary 
pieniężne od osób fizycznych,

-   w dziale 756 zmniejsza  się o kwotę  98.155,00 zł  z tytułu  podatku od środków
transportowych od osób prawnych, 

-   w  dziale  756  zmniejsza   się  o  kwotę  244.000,00  zł  z  tytułu  podatku  od
nieruchomości od osób fizycznych, 

-  w dziale 801 zwiększa się o kwotę 206,00 zł  wpływy z różnych dochodów. 

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:
     -  w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 637.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek, lokali 

mieszkalnych i garaży.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 
-  w  rozdziale  75075  zmniejsza  się  o  kwotę  2.317,00  zł   wydatki  związane
z kontaktami z partnerskim z miastem Langenfeld,

-   w rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 317,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej,

-   w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 206,00 zł zakupy związane z usunięciem
uszkodzeń,

-  w rozdziale 80132 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki
związane z organizacją Gostynińskiego Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych
„Blacha dla najmłodszych”.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
 - w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 100.150,00  zł przeznaczoną na realizację 
zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólna” i przenosi się do 
Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2014 –2022,

     
  - w rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 400.000,00  zł na zadanie inwestycyjne 
pn. "Termomodernizacja i remont komunalnego budynku  mieszkalnego przy ul.  3  
Maja  14  wraz  z  wykonaniem  instalacji  umożliwiających   zasilenie  w  co  i  cw  
komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b,
 
 - w rozdziale 75495 zmniejsza się o kwotę 93.100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. 
„Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gostynina”,
  
- w rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 170.282,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. 
„Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 do obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych  i przenosi  się  do  Wykazu  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  
Prognozy Finansowej na lata  2014 – 2022,

       
-  w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 225.755,00 zł na zadanie inwestycyjne pn 
„Budowa  instalacji  centralnego  ogrzewania zasilanej  z  miejskiej  sieci  cieplnej  
zapewniającej  ogrzewanie Miejskiego  Centrum  Handlowego  "Stara  Betoniarnia"



i przenosi się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2014 – 2022.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

      Andrzej Robacki


