
U C H W A Ł A   Nr  242 / XLIV / 10

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

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. 214, art. 215, art. 
217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale  Budżetowej  Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej  w 
Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza  się  dochody  budżetu  ogółem  o  łączną  kwotę  781.871,-zł.  Ustala  się 
dochody budżetu w łącznej kwocie 46.782.851,-zł.
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.082.089,-zł, tj. do kwoty 34.803.923,-zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300.218,-zł, tj. do kwoty 6.889.147,-zł
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  1  do 
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 479.533,-zł. Ustala się wydatki 
budżetu w łącznej kwocie 45.709.186,-zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.754,-zł, tj. do kwoty 34.147.660,-zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 386.779,-zł, tj. do kwoty 11.561.526,-zł.
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2  do 
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 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 2010 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 2010 rok.



5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 
2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 5 
do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 
na  zadania  inwestycyjne  na  2010  rok  nieobjęte  wieloletnimi  programami 
inwestycyjnymi.

6. Wprowadza się zmiany na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 
latach  2010-2012  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  6  do  niniejszej  uchwały  zmieniającym 
Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-2012.

7. W § 3 ust. 1  nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę  1.261.404,-zł, tj. do kwoty 
1.073.665,-zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.073.665,-
zł.
W  §  3  ust.  2 przychody  budżetu  zwiększa  się  o  kwotę  1.261.404,-zł ,  tj.  do  kwoty 
2.610.376,-zł (wolne środki - 936.376,-zł, kredyt - 1.400.000,-zł, pożyczka - 274.000,-zł) i 
przeznacza się  na rozchody w wysokości  2.610.376,-zł  (spłata wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań  z  tytułu  kredytów  w  wysokości  1.446.384,-zł,  pożyczek  w  wysokości 
1.163.992,-zł).
W  §  3  ust.  3 ustala  się  przychody  budżetu  w  wysokości  2.610.376,-zł,  rozchody  w 
wysokości 3.684.041,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym 
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

8. W § 4  po pkt 1 dodaje się pkt 2,  w którym ustala się  limit zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.674.000,-zł.

9. W § 12 pkt 2) lit. b) zmniejsza się limit do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku o kwotę 36.561,-zł. Limit po zmianie wynosi 
5.154.767,-zł.

W § 12 po pkt 4 dodaje się pkt 5, w którym upoważnia się Burmistrza do zaciągania 
kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów do wysokości 1.674.000,-zł.

10. Zwiększa  się  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  Miejskim  Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 36.561,-zł, tj do kwoty 
255.461,-zł - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik 



nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów  alkoholowych  oraz  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata 
następne, o której mowa w § 13 Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do 
niniejszej uchwały.

12. W  §  9  ustala  się  plan  przychodów  i  kosztów  zakładów  budżetowych  zgodnie  z 
Załącznikiem nr 10 do niniejszej  uchwały,  zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały 
Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Jolanta Syska – Szymczak


