
U C H W A Ł A   Nr   172 / XXVIII / 08

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: 
uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz  
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  
r.  o finansach publicznych (Dz.  U.  Nr  249,  poz.  2104 ze  zm.)  oraz  art.  420 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.  
Nr 25, poz. 150), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o  
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z  
2007r.  Nr  68,  poz.  449)  i  uchwały  Nr  95/XV/07  Rady  Miejskiej  z  dnia  29 
listopada 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Gostynina,  
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  
budżetu,  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  
półrocze  roku  budżetowego  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu 
finansowego  jednostek  zaliczanych  do  podsektora  samorządowego  -  Rada 
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu Miasta w wysokości 43.731.373,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 
1.

§ 2
1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 48.857.375,-zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 16.899.825,-zł zgodnie z  
załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3
1. Deficyt  budżetu  gminy  w  wysokości  5.126.002,-zł,  który  zostanie  pokryty 

przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie    - 3.654.384,-

zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu Miasta w kwocie                   - 1.471.618,-zł.

2. Przychody  budżetu  w  wysokości  8.845.143,-zł,  rozchody  w  wysokości  
3.719.141,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4



W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  250.000,-zł, oraz rezerwę 
celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 20.000,-zł.

§ 5
1. Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  

rządowej  i innych  zadań  zleconych  odrębnymi  ustawami,  zgodnie  z  
załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala  się  dochody  w  kwocie  280.000,-zł z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  251.500,-zł na 
realizację  zadań  określonych  w  Miejskim  Programie  Profilaktyki  i  
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  i  wydatki  w  kwocie  28.500,-zł  na 
realizację  zadań  określonych  w gminnym  programie  przeciwdziałania  
narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Plan  dochodów  budżetu  państwa  związanych  z  realizacją  zadań  zlecanych 
ustala się na kwotę 46.660,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Dotacje  dla  zakładów  budżetowych  w  łącznej  kwocie  2.177.400,-zł,  plan 
przychodów  i  wydatków  w  łącznej  kwocie  dla  zakładów  budżetowych:  
przychody - 4.751.850,-zł, wydatki - 4.752.850,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
     - miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1.454.000,-zł,
     - działających na terenie Miasta publicznych przedszkoli w wysokości 
       1.167.400,-zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w  Gostyninie  z  tytułu  dopłaty  do  utrzymania  1m obiektów sportowych  w 
kwocie - 1.010.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Dotacje  celowe  na  zadania  własne  realizowane  przez  podmioty  należące  i  
nienależące  do  sektora  finansów  publicznych  na  łączną  kwotę  49.000,-zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Miejskiego  Funduszu  Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 200.000,-zł, wydatki  
499.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.



§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.339.000,-zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.654.384,-zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.719.141,-zł.
§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i  pożyczek  na pokrycie  występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.339.000,-zł, 
2) zaciągania zobowiązań:

a) na  finansowanie  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  do 
wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  2010  jest  niezbędna  dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 
roku na łączną kwotę 7.568.700,-zł,

3) dokonywania  zmian  w  planie  wydatków,  z  wyłączeniem  przeniesień  
wydatków między działami.

4) przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do 
dokonywania przeniesień w planie wydatków, 

5) przekazania  kierowników  innych  jednostek  organizacyjnych  gminy 
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  bankowych  w 
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 
2009 roku i lata następne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Jolanta Syska – Szymczak 


