
 
U C H W A Ł A   nr   251 / LII / 2014

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 maja 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. 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 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. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 36.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.434.544,39 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 36.000,00 zł, tj. do kwoty 41.965.559,39 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł, tj. do kwoty 1.468.985,00 zł

zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2  do

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

2. Zmiany  wydatków  budżetu  obejmują  zmiany  planu  wydatków  bieżących,  zgodnie  z

Załącznikiem  nr  2  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2a  do  Uchwały

Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2014 rok. 

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych,  zgodnie z

Załącznikiem  nr  3  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2b  do  Uchwały

Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2014 rok.

§ 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. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 75404 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na rzecz poprawy

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
− w rozdziale  75416 zmniejsza  się  o  kwotę  31.000,00  zł  przeznaczoną  na  realizację

statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w

tym dostawę sygnału monitoringu wizyjnego).

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
− w rozdziale 75404 zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia

Policji  Województwa Mazowieckiego z  przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu

samochodu  osobowego  w  policyjnej  wersji  „oznakowany”  dla  potrzeb  Komendy

Powiatowej Policji w Gostyninie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim

Komendantem Wojewódzkim Policji do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

   mgr Jolanta Syska – Szymczak


