
 
U C H W A Ł A   nr   205 / XLI / 2013

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 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. 214, art. 215, art. 235 i art.

236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze

zm.)  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 103.086,00 zł i zwiększa się o kwotę 113.286,00

zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 49.588.546,82 zł:
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 103.086,00 zł i zwiększa się o kwotę 103.966,00

zł, tj. do kwoty 46.525.771,82 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.320,00 zł, tj. do kwoty 3.062.775,00 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 45.560,00 zł i zwiększa się o kwotę 55.760,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45.150.134,82 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.560,00 zł  i zwiększa się o kwotę 40.760,00

zł, tj. do kwoty 42.226.784,82 zł,

2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę  15.000,00  zł  i  zwiększa  się  o  kwotę

15.000,00 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  9  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dotacje

podmiotowe w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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:



− zmniejsza  się  o  kwotę  103.086,00  zł  z  wpływów  z  różnych  opłat  (z  odpłatności
rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola),

− zwiększa  się  o  kwotę  880,00  zł  z  tytułu  darowizny  pieniężnej  zgodnie  z  zawartą
umową darowizny,

− zwiększa się o kwotę 103.086,00 zł  z  tytułu dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie decyzji nr 148
Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2013 roku (realizacja zadań własnych w
zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 roku).

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 9.320,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 02001 zmniejsza się o kwotę 560,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenie w

ramach umowy zlecenia dla pracownika wykonującego nadzór nad pozyskiwaniem
drewna z lasów komunalnych i zwiększa się o kwotę 9.880,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki związane z pielęgnacją drzew w lasach komunalnych,

− w  kwocie  30.000,00  zł  przeznaczone  na  dotację  podmiotową  dla  Niepublicznego
Punktu  Przedszkolnego  „Zielony  Ogródek”  przenosi  się  zgodnie  z  klasyfikacją
budżetową z rozdziału 80104 do rozdziału 80106, zmianę klasyfikacji uwzględnia się
w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 roku,

− zwiększa się  o  kwotę 880,00 zł  z  przeznaczeniem na modernizację monitoringu w
Gimnazjum nr 1.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
− w  rozdziale  70095  w  kwocie  15.000,00  zł  przeznaczonej  na  realizację  zadania

inwestycyjnego pn. Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.
3  Maja  20  przenosi  się  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  Budowa  budynku
wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, które ujmuje się w Wykazie
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022,

Przewodniczący Rady Miejskiej

   mgr Jolanta Syska – Szymczak


