
 
U C H W A Ł A   nr   189 / XXXVII /2013 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2013 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013 

 

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 i art. 236 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz 

Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 6.050,00 zł i zwiększa się o kwotę 8.630,00 zł. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 49.148.990,82 zł: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.275,00 zł i zwiększa się o kwotę 7.355,00 zł, 

tj. do kwoty 46.112.815,82 zł, 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.775,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.275,00 

zł tj. do kwoty 3.036.175,00 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do 

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 6.050,00 zł i zwiększa się o kwotę 8.630,00 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.710.578,82 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.275,00 zł i zwiększa się o kwotę 7.355,00 zł, 

tj. do kwoty 41.726.728,82 zł, 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.775,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.275,00 

zł, tj. do kwoty 2.983.850,00 zł, 



zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do 

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 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 2013 rok.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  mgr Jolanta Syska - Szymczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Dochody bieżące budżetu Miasta: 

− zwiększa się o kwotę 2.580,00 z tytułu darowizny pieniężnej zgodnie z zawartą 

umową darowizny, 

− zmniejsza się o kwotę 1.275,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją 

wydobyć", 

− zwiększa się o kwotę 4.775,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją 

wydobyć". 

 

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta: 

− zmniejsza się o kwotę 4.775,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją 

wydobyć", 

− zwiększa się o kwotę 1.275,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją 

wydobyć". 

 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

− w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 2.580,00 zł na rehabilitację dzieci w Miejskim 

Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, 

− w rozdziale 85395 zmniejsza się o kwotę 1.275,00 zł (środki krajowe) i zwiększa się o 

kwotę 4.775,00 zł (środki UE) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

"Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć", zgodnie z ostateczną wersją wniosku o 

dofinansowanie projektu. Zmianę uwzględniono w Wykazie przedsięwzięć 

wieloletnich.  

 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

− w rozdziale 85395 zmniejsza się o kwotę 4.775,00 zł (środki UE) i zwiększa się o kwotę 

1.275,00 zł (środki krajowe) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła 

tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć", zgodnie z ostateczną wersją wniosku o 

dofinansowanie projektu. Zmianę uwzględniono w Wykazie przedsięwzięć 

wieloletnich.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   mgr Jolanta Syska - Szymczak 


