
U C H W A Ł A   Nr   167 / XXVIII / 08

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 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

§ 1

§ 2

§ 3

z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4
   Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały nr 113/XVI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2008 pn. Wydatki majątkowe na

(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:

   Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 543.724 zł i zmniejsza się o kwotę
1.219.108 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą 41.129.452 zł.

   Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 567.144 zł i zmniejsza się o kwotę 
7.050.253 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą 45.850.170 zł.

   Zmniejsza się planowane przychody budżetowe o kwotę 5.807.725 zł zgodnie 

Przychody po zmianie wynoszą 6.770.408 zł.



programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

zakładów budżetowych na 2008 rok - Dotacje dla zakładów budżetowych" zmieniają się plany
finansowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6
   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Dział §§                  Kwota Uzasadnienie
Rozdz. zmniejszenia zwiększenia

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0750  - zmniejszenie planu wydatków z dochodów z najmu 

70095 0 Pozostała działalność
6290  - zwiększenie planu dochodów o środki na dofinansowanie

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 167/XXVIII/08 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku

992 000 400 000
992 000
992 000

   i dzierżawy składników majątkowych jst
400 000
400 000



   własnych inwestycji gmin - na dofinansowanie budowy
   2 budynków socjalnych przy ul. Kościuszkowców

756 DOCHODY OD OS.PRAWN., OD OS.FIZYCZN.,I OD
0 INN.JEDN.NIEPOS.OS.PRAWN., WYD.ZW.Z POBOR.

75601 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350  - zmniejszenie planu dochodów z podatku od działalności 

   gospodarczej osób fizycznych - z karty podatkowej
75615 Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od czynności cywilno-

0 prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
0310
0500    mości oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych

75616 Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowizn,
0

0370  - zmniejszenie planu dochodów z opłaty od posiadania
0910    psów oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

   podatków i opłat
758 0 RÓŻNE ROZLICZENIA

75801 0
2920  - zwiększenie planu dochodów z części oświatowej 

   subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów 
   ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 roku

801 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104 0 Przedszkola

0970  - zmniejszenie planu z wpływów z różnych dochodów
852 0 POMOC SPOŁECZNA

85219 0 Ośrodki pomocy społecznej
2008  - zwiększenie planu dochodów z dotacji rozwojowej
2009    (przeniesienie planu na właściwą klasyfikację budżetową)
6208

84 300
15 000
15 000

60 300
45 300  - zmniejszenie planu dochodów z podatku od nierucho-
15 000

9 000 od czyn.cywil.-prawn.,podatk.i opłat lokaln.od os.fizyczn.
3 000
6 000

6 316
6 316 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
6 316

5 400
5 400
5 400

137 408
137 408
120 928

6 402
9 571



6209 507

 - 2 -

Dział §§                  Kwota Uzasadnienie
Rozdz. zmniejszenia zwiększenia

853 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.
85395 0 Pozostała działalność

6208  - zmniejszenie planu dochodów z dotacji rozwojowej
6209

RAZEM

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

137 408
137 408
130 498

6 910
1 219 108 543 724



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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/XXVIII/08 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku

57 000
57 000
50 000  - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (moderni-



6060
   zakupy inwestycyjne (zakup maszyny do cięcia asfaltu)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4600  - zwiększenie planu wydatków na kary i odszkodowania 

70095 Pozostała działalność
6050  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termo-

   modernizację budynków i inne remonty
6050

   nie budowy budynków socjalnych przy ul. Krośniewickiej
6050  - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na termo-

   dy własne i zmniejszenie środków z pożyczki
6050  - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na termo-

   modernizację budynku przy ul. Floriańskiej 5 - dochody
   własne i zmniejszenie środków z pożyczki

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 0 Urzędy wojewódzkie

6050

75023 500 Urzędy miast
6050

6060 500  - zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - 
   zakup sprzętu komputerowego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 0 Szkoły podstawowe

6050  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termo-

7 000    zacja chodników, budowa dróg) oraz wydatków na

167 800 202 800
35 000
35 000

   wypłacane na rzecz osób prawnych i inn.jednost.organiz.
167 800 167 800
146 000

5 000  - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakończe-

3 800 63 800
   modernizację budynków przy ul. Rynek 24 i 24a - docho-

18 000 99 000

50 000 12 500
12 000
12 000  - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych - moderni-

   zacja oficyn przy Ratuszu
50 000
50 000  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realiza-

   cję projektu informatycznego SIGMA

573 100 6 316
73 100
73 100



   modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - środki
   z pożyczki

80104 0 Przedszkola
6050  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na budowę 

   nowego budynku Przedszkola nr 4

 - 2 -

Dział §§                  Kwota Uzasadnienie
Rozdz. zmniejszenia zwiększenia
80110 0 Gimnazja

4010  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe
852 0 POMOC SPOŁECZNA

85219 0 Ośrodki pomocy społecznej
3118  - zwiększenie planu wydatków o świadczenia społeczne,
3119    wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie 
4018    społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
4118    zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych
4128 840    usług, zakup akcesoriów komputerowych i wydatki na 
4178    zakupy inwestycyjne - wydatki związane z realizacją
4218    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój
4308    i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
4309    pomocy społecznej
4758
6068
6069

853 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.
85395 0 Pozostała działalność

3119  - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne,

500 000
500 000

6 316
6 316

153 528
153 528

1 182
14 938
34 308
5 297

18 200
1 562

59 539
6 402
1 386
8 185
1 689

153 528
153 528
16 120



4018    wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie 
4118    społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
4128 840    zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych
4178    usług, zakup akcesoriów komputerowych i wydatki na 
4218    zakupy inwestycyjne - przeniesienie wydatków związanych
4308    z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
4309    Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
4758    ośrodki pomocy społecznej na właściwą klasyfikację
4759 507    budżetową
6068

900 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.
90015 0 Oświetlenie uliczne

4260  - zwiększenie planu wydatków na zakup energii do
   oświetlenia ulic, placów i dróg

921 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.
92109 0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6050  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termo-
   modernizację budynku Domu Kultury

92195 0 Pozostała działalność
6050  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na

   rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego - środki
   z kredytu
 - 3 -

Dział §§                  Kwota Uzasadnienie
Rozdz. zmniejszenia zwiększenia

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92695 Pozostała działalność

6050

34 308
5 297

18 200
1 562

59 539
6 402
1 893

8 860
80 000
80 000
80 000

1 972 825
4 300
4 300

1 968 525
1 968 525

4 133 000 55 000
4 133 000 55 000
3 740 000 55 000  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na opraco-



   wanie dokumentacji budowlanej dla Term Gostynińskich
   - dochody własne i zmniejszenie środków z kredytu

6050  - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na wykup
   gruntów pod budowę obiektów geotermalnych i małą
   obwodnicę

RAZEM

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

393 000

7 050 253 567 144



ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

          §                  Kwota Uzasadnienie
zmniejszenia zwiększenia

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
0 krajowym

 - zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek

 - zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek

 - zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek

 - zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek

Załącznik nr 3 do uchwały nr 167/XXVIII/08 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku

5 807 725
3 800

   i kredytów na rynku krajowym - z pożyczki na termomo-
   dernizację budynków przy ul. Rynek 24 i 24a

18 000
   i kredytów na rynku krajowym - z pożyczki na termomo-
   dernizację budynku przy ul. Floriańska 5

4 300
   i kredytów na rynku krajowym - z pożyczki na termomo-
   dernizację budynku Domu Kultury

73 100



 - zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek

   nie dokumentacji Term Gostynińskich
 - zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek

RAZEM 0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

   i kredytów na rynku krajowym - z pożyczki na termomo-
   dernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1

3 740 000
   i kredytów na rynku krajowym - z kredytu na opracowa-

1 968 525
   i kredytów na rynku krajowym - z kredytu na rekonstru-
   kcję obiektów wzgórza zamkowego

5 807 725


	167 XXVIII 30_12

