
U C H W A Ł A   nr   202 / XL / 2013

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 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 2013r., poz. 594 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  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  zwiększa  się  o  kwotę  29.780,00  zł.  Ustala  się  dochody  budżetu  w

łącznej kwocie 49.346.663,82 zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł, tj. do kwoty 46.293.208,82 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.280,00 zł, tj. do kwoty 3.053.455,00 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 107.780,00 zł i zwiększa się o kwotę 137.560,00

zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.908.251,82 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 120.280,00

zł, tj. do kwoty 41.984.901,82 zł,

2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę  77.780,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę

17.280,00 zł, tj. do kwoty 2.923.350,00 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. 

5. Wprowadza  się  zmiany  w  załączniku  nr  12  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na

zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się z zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki

związane  z  realizacją  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

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

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:



− zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów ST5/4822/6g/BKU/13 z dnia 26
lipca 2013 roku.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 17.280,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na

inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane  na  podstawie  umowy  zawartej  z
Powiatem Gostynińskim.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− zwiększa  się  o  kwotę  28.580,00  zł  z  przeznaczeniem  na  wydatki  związane  z

opracowaniami  geodezyjnymi  i  planistycznymi  oraz  regulacją  stanu  prawnego
nieruchomości (rozdział 70005),

− zwiększa  się  o  kwotę  30.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  przygotowanie  i
przeprowadzenie  referendum  gminnego  w  sprawie  odwołania  Burmistrza  Miasta
Gostynina  przed  upływem  kadencji  w  dniu  15  września  2013  roku  zgodnie  z
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Płocku (rozdział 75053),

− zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów
bieżących mających na celu  likwidację barier  architektonicznych w odniesieniu do
uczniów niepełnosprawnych w Szkole  Podstawowej  nr  3,  w tym środki  z  rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.500,00 zł i środki własne w kwocie
12.500,00 zł (rozdział 80101),

− zwiększa  się  o  kwotę  36.700,00 zł  z  przeznaczeniem na opracowanie  projektów i
wykonanie  zasilania  węzła  cieplnego  i  przyłącza  wodociągowego  oraz  odcięcie
przyłącza cieplnego w związku z wyłączeniem z eksploatacji budynku kontenerowego
Gimnazjum nr 2 (rozdział 80110),

− zmniejsza  się  o  kwotę 30.000,00 zł  przeznaczoną na zakup energii  na oświetlenie
uliczne.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
− zmniejsza się o kwotę 20.500,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego

pn. Likwidację barier komunikacyjnych dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
nr 1 w Gostyninie, w tym zmniejsza się o kwotę 37.780,00 zł tj. do kwoty 25.920,00 zł
środki własne i zwiększa się o kwotę 17.280,00 zł środki z dotacji celowej otrzymanej
z Powiatu Gostynińskiego na podstawie umowy zawartej  w dniu 28 czerwca 2013
roku. Umowa obejmuje dofinansowanie do wysokości 40% ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu schodołazu platformowego
do  obiektu  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Gostyninie.  Zmiany  uwzględniono  w
załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok (rozdział 80101),

− zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego
pn.  Wykonanie  ekspertyz  i  dokumentacji  dla  obiektów  Gimnazjum  nr  2.  Po
konsultacjach  z  Powiatowym  Inspektorem Nadzoru  Budowlanego  zrezygnowano  z
wykonania ekspertyzy budynku kontenerowego, wydatki przeznaczone zostaną m.in.



na  koszty  bieżące  związane  z  wyłączeniem  tego  budynku  z  eksploatacji  i
przeniesieniem  instalacji  cieplnych  i  wodociągowych,  zmiany  uwzględniono  w
załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok (rozdział 80110). 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski


