U C H W A Ł A nr 121 / XXIII / 2012
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 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. 235, art. 236 i art.
237 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 zwiększa się o kwotę 170.857,03 zł. Ustala się dochody budżetu w

łącznej kwocie 69.154.784,53 zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 170.857,03 zł, tj. do kwoty 45.858.269,53 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 471.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 642.357,03

zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 64.558.384,53 zł:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 242.357,03

zł, tj. do kwoty 40.177.888,53 zł,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł i zwiększa się o kwotę

400.000,00 zł, tj. do kwoty 24.380.496,00 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. 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 2012 rok.

5. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 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.

§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 6.687,03 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr
039 z dnia 12 kwietnia 2012 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie,
− zwiększa się o kwotę 32.834,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób
prawnych,
− zwiększa się o kwotę 131.336,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
028 z dnia 30 marca 2012 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin.

2.

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę 6.687,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
− w kwocie 21.500,00 zł przeznaczoną na zakup oświetleń i ozdób świątecznych oraz na
montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach miasta przenosi się z
rozdziału 70095 do rozdziału 90015 zgodnie z klasyfikacją budżetową,
− zwiększa się w rozdziale 85154 o kwotę 164.170,00 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, w tym środki z dotacji celowej w
kwocie 131.336,00 zł i środki własne w kwocie 32.834,00 zł w związku z koniecznością
dofinansowania realizacji zadania w 20% z budżetu Miasta,

− zwiększa się w rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

statutowych zadań (zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego).

3.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
−

w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na zakup i objęcie
akcji i udziałów oraz przenosi się kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na wniesienie
wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego w nowo utworzonej spółce
gminy „Miejskie Centrum Handlowe – Stara Betoniarnia” do właściwej grupy
wydatków majątkowych,

−

w rozdziale 92195 przenosi się kwotę 250.000,00 zł przeznaczoną na wniesienie
wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego w nowo utworzonej spółce
gminy „Agencja Rozwoju i Promocji Zamek” do właściwej grupy wydatków
majątkowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jolanta Syska – Szymczak

