U C H W A Ł A nr 153 / XXIX / 2012
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 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 23.193,00 zł. Ustala się dochody budżetu w

łącznej kwocie 69.833.483,14 zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.894,00 zł tj. do kwoty 46.600.669,14 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.299,00 zł tj. do kwoty 23.232.814,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 23.193,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej

kwocie 65.237.083,14 zł:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.894,00 zł, tj. do kwoty 40.927.288,14 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.299,00 zł, tj. do kwoty 24.309.795,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

6. 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 6 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 7.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr
234/2012 z dnia 8 listopada 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 łączną kwotę 6.394,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Dziecięca akademia
przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w tym dofinansowanie z krajowych środków
publicznych w kwocie 959,10 zł i ze środków EFS w kwocie 5.434,90 zł.

2.

Dochody majątkowe budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 9.299,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr
234/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

3.

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia (regały do kartotek dowodowych) do Wydziału Spraw Obywatelskich,
− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 6.394,00 zł na realizację Projektu „Dziecięca

akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w
Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany będzie w trakcie roku szkolnego 2012/2013,
całkowita wartość Projektu wynosi 18.024,00 zł, w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Społecznego 15.320,40 zł i z krajowych środków publicznych
2.703,60 zł. W 2012 roku przewiduje się wydatki na Projekt w kwocie 6.394,00 zł. W
ramach projektu dofinansowane zostaną zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy
dydaktycznych do prowadzenia tych zajęć.

4.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
− w rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę 9.299,00 zł z przeznaczeniem na zakup
specjalistycznych regałów do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jolanta Syska – Szymczak

