U C H W A Ł A nr 125 / XXIV / 2012
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 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
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 88.334,00 zł. Ustala się dochody budżetu w

łącznej kwocie 69.326.818,53 zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.334,00 zł, tj. do kwoty 46.030.303,53 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 1.345,00 zł i zwiększa się o kwotę 89.679,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 64.730.418,53 zł:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.345,00 zł i zwiększa się o kwotę 89.679,00 zł,

tj. do kwoty 40.349.922,53 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.

§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 88.334,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Wesoły przedszkolak w
Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

2.

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 1.345,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia

osobowe i zwiększa się o kwotę 89.679,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu
„Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013 i został ujęty w
wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045.
Całkowity koszt projektu wynosi 203.029,00 zł, w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Społecznego 199.983,56 zł i wkład własny miasta w kwocie
3.045,44 zł. W 2012 roku przewiduje się wydatki na Projekt w kwocie 89.679,00 zł, w
tym dofinansowanie z EFS w wysokości 88.334,00 zł i wkład własny w wysokości
1.345,00 zł.
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