
U C H W A Ł A   Nr   120 / XVIII / 08

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie:

zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

     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.) i art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

nr 1 do uchwały.

§ 2

nr 2 do uchwały.

§ 3

nr 3 do uchwały.

§ 4

zakładów budżetowych na 2008 rok - Dotacje dla zakładów budżetowych" wprowadza się plan
finansowy Zakładu Oczyszczania Miasta w Gostyninie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5
   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

   Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 513.643 zł zgodnie z załącznikiem 

Dochody po zmianie wynoszą 40.512.785 zł.

   Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 700.353 zł  zgodnie z załącznikiem

Wydatki po zmianie wynoszą 51.041.228 zł.

   Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę 186.710 zł zgodnie z załącznikiem

Przychody po zmianie wynoszą 13.158.289 zł.

   W załączniku nr 10 do Budżetu Miasta Gostynina na 2008 rok "Plan przychodów i wydatków



Jolanta Syska - Szymczak

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Dział §§                  Kwota Uzasadnienie
Rozdz. zmniejszenia zwiększenia

758 0 RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

2920  - zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej
   zgodnie z pismem ST3/4820/1/08 Ministra Finansów
   z dnia 12 lutego 2008 roku

RAZEM 0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/XVIII/08 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 roku

513 643
513 643
513 643

513 643



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Dział §§                  Kwota Uzasadnienie
Rozdz. zmniejszenia zwiększenia

600 0 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 0 Drogi publiczne gminne

6050  - zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji
   drogowych

700 0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70095 0 Pozostała działalność

6050  - zwiększenie planu wydatków na termomodernizację
   budynków komunalnych

801 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80195 0 Pozostała działalność

4010  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia
4110    wraz z pochodnymi 
4120

RAZEM 0

W związku z likwidacją jednostki budżetowej Zakład Usług Miejskich w Gostyninie z dniem 31
grudnia 2007 roku zgodnie z uchwałą nr 110/XVI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 grudnia
2007 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie Miasta na 2008 rok:
1. w "Części opisowej do wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2008 rok":
 - na stronie 16 w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne skreśla się 
   treść "Zaplanowana kwota obejmuje wydatki realizowane przez Zakład Usług Miejskich, w tym 
   wydatki bieżące w kwocie  592.500,-zł związane z naprawą ulic gruntowych i remontami cząstko-
    wymi ulic, z zimowym utrzymaniem dróg, pielęgnacją drzew w pasach drogowych, uzupełnieniem 
   i naprawą oznakowania pionowego i poziomego - zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2," 
   i zastępuje się ją treścią ze strony 52 z "Części opisowej do planu finansowego Zakładu Usług 
   Miejskich w 2008 roku - do załącznika nr 2" od wyrazów "Wydatki bieżące obejmują:" do wyrazów 
   "12) 1.300,-zł - na zakup programu komputerowego",
 - na stronie 23 w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska skreśla się treść "Wydatki
   bieżące wynoszą - 1.197.500,-zł i obejmują: - zadania realizowane przez Zakład Usług Miejskich
   w kwocie 592.400,-zł, związane z utrzymaniem czystości na terenach komunalnych, utrzymaniem
   w należytym stanie terenów zielonych, bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, odławianiem
   bezpańskich zwierząt oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci - zgodnie z częścią opisową do załą-
   cznika nr 2, - zadania realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 868.100,-, w tym:" i zastępuje
   się ją treścią ze strony 53 z "Części opisowej do planu finansowego Zakładu Usług Miejskich
   w 2008 roku - do załącznika nr 2" od wyrazów "Wydatki bieżące obejmują: Rozdział 90003 - 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 120/XVIII/08 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 roku

100 000
100 000
100 000

86 710
86 710
86 710

513 643
513 643
429 300
73 800
10 543

700 353



   Oczyszczanie miasta" do wyrazów na stronie 54 "11) 1.200,-zł - na zakup programu komputerowego.",
 - na stronie 24 w rozdziale 90095 - Pozostała działalność po wyrazach "na materiały do naprawy 
   blatu stołów na bazarze miejskim i wykonanie tabliczek do ich oznakowania" po przecinku dodaje
   się treść ze strony 54 z "Części opisowej do planu finansowego Zakładu Usług Miejskich w 2008

 - 2 -

   roku - do załącznika nr 2" od wyrazów "- 47.900,-zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników
   zatrudnionych przy bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej" do wyrazów "11) 1.300,-zł - na
   zakup programu komputerowego.",
 - na stronie 24 w rozdziale 90095 - Pozostała działalność kwotę 171.100,-zł zastępuje się kwotą 
   326.000,-zł, natomiast kwotę 58.100,-zł kwotą 213.000,-zł,
2. skreśla się część opisową do Załącznika nr 2 "Wydatki budżetu miasta na 2008 rok" od strony
   52 do strony 54 tj. "Część opisowa do planu finansowego Zakładu Usług Miejskich w 2008 roku".

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak



ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

          §                  Kwota Uzasadnienie
zmniejszenia zwiększenia

952 0 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - zwiększenie planu przychodów z pożyczki na termomo-
   dernizację budynku przy ul. Dmowskiego 10
 - zwiększenie planu przychodów z pożyczki na termomo-
   dernizację budynku przy ul. Kościuszkowców 2

RAZEM 0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr 120/XVIII/08 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 roku

186 710
87 160

99 550

186 710



PLAN FINANSOWY ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA W GOSTYNINIE
NA 2008 ROK

Dział §§ Kwota w zł     Treść
Rozdz.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90095 Pozostała działalność

STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU
PRZYCHODY

0830  - wpływy z usług (za odbiór nieczystości stałych)
WYDATKI

3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników
4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110  - składki na ubezpieczenie społeczne
4120  - składki na Fundusz Pracy  
4170  - wynagrodzenia bezosobowe 
4210  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do samochodów,

   zakup pojemników, materiałów biurowych)
4260  - zakup energii  
4270  - zakup usług remontowych (naprawa samochodów)
4280 400  - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)
4300  - zakup usług pozostałych (składowanie odpadów na wysypisku, opłaty

   pocztowe, usługi transportowe i inne)
4350 500  - zakup usług dostępu do sieci internet   
4360  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 
4370  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  
4410  - podróże służbowe krajowe     
4430  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4500  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transp.)
4520 600  - opłaty na rzecz budżetów jst  
4750  - zakup akcesoriów komputerowych (zakup drukarki)
6080  - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

   (zakup samochodu ciężarowego)
STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr 120/XVIII/08 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 roku

1 890
884 120
884 120
881 010

3 000
211 000
17 600
40 530
5 600
2 400

131 800

2 000
4 000

413 890

3 500
3 500
1 000
5 000
7 200
4 120

2 000
21 370

5 000



Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak


