
 
U C H W A Ł A   nr   237 / XLVIII / 2014

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

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. 235, art. 236 i art.
237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze
zm.)  oraz  Uchwały  Budżetowej  Miasta  Gostynina  na  rok  2014  Nr  231/XLVI/2013  Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 185.265,00 zł  i zwiększa się o kwotę 35.500,00.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 47.838.746,00 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 185.265,00 zł i zwiększa się o kwotę 33.000,00

zł, tj. do kwoty 46.193.246,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, tj. do kwoty 1.645.500,00 zł,

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

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 196.092,00 zł i zwiększa się o kwotę 46.327,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.169.417,00 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 196.092,00 zł i zwiększa się o kwotę 46.327,00

zł, tj. do kwoty 41.736.432,00 zł,

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

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 rok. 



4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i

kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków

związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zleconych

odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 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:



− w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 165.365,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji

ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego

2014 roku,
− w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł i zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł na

podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku - z

tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
− w dziale  852 zmniejsza  się  o kwotę 18.100,00 zł  na podstawie decyzji  Wojewody

Mazowieckiego  nr  3/2014  z  dnia  21  lutego  2014  roku  -  z  tytułu  dotacji  celowej

otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:
− w dziale 020 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 02001 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na zakup usług

związanych  z  pielęgnacją  drzew  w  lasach  komunalnych  i  zwiększa  się  o  kwotę

7.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby, której zlecone zostanie

pozyskanie i zrywka drewna z lasów komunalnych,
− w  rozdziale  80101  zmniejsza  się  o  kwotę  82.400,00  zł  przeznaczoną  na

wynagrodzenia,
− w  rozdziale  80110  zmniejsza  się  o  kwotę  62.200,00  zł  przeznaczoną  na

wynagrodzenia,
− w  rozdziale  80132  zmniejsza  się  o  kwotę  20.765,00  zł  przeznaczoną  na

wynagrodzenia,
− w rozdziale 85212 zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia

z Funduszu Alimentacyjnego,
− w rozdziale  85213  zmniejsza  się  o  kwotę  1.800,00  zł  przeznaczoną  na  składki  na

ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
− w rozdziale 85214 zmniejsza się o kwotę 3.700,00 zł przeznaczoną na zasiłki,
− w rozdziale 85216 zmniejsza się o kwotę 14.400,00 zł przeznaczoną na zasiłki,
− w rozdziale  85415 w kwocie  5.827,00 zł  przenosi  się  ze  świadczeń na  rzecz  osób

fizycznych na zwrot dotacji celowej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o

charakterze socjalnym, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości, z związku z

koniecznością dofinansowania zadania w 20% z budżetu miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej



   mgr Jolanta Syska – Szymczak


