
 
U C H W A Ł A   nr   259 / LV / 2014

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 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. 215, art. 217, 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 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 50.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48.578.487,38 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 78.700,00

zł, tj. do kwoty 46.928.687,38 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł, tj. do kwoty 1.649.800,00 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 64.075,00 zł i zwiększa się o kwotę 179.090,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.244.128,38 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 39.090,00 zł  i zwiększa się o kwotę 69.090,00

zł, tj. do kwoty 42.639.128,38 zł,

2) wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę  24.985,00  zł i  zwiększa  się  o  kwotę

110.000,00 zł, tj. do kwoty 1.605.000,00 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. 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 2014 rok.

5. W  §  3  ust.  1  nadwyżkę  budżetu  zmniejsza  się  o  kwotę  82.015,00  zł,  tj.  do  kwoty

4.334.359,00  zł z  przeznaczeniem  na  planowaną  spłatę  rat  kredytów  w  kwocie

4.334.359,00 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 82.015,00 zł tj. do kwoty 334.970,00

zł (wolne środki) i przeznacza się na rozchody w wysokości 334.970,00 zł (spłata wcześniej

zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  w wysokości  246.970,00  zł  i  pożyczek  w

wysokości 88.000,00 zł).

W  §  3  ust.  3 ustala  się  przychody  budżetu  w  wysokości  334.970,00  zł,  rozchody  w

wysokości  4.669.329,00  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do  niniejszej  uchwały,

zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w

2014 roku.

6. Wprowadza  się  zmiany  w  załączniku  nr  9  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dotacje

podmiotowe w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla

podmiotów  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  w  2014  roku,  zgodnie  z

załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla

podmiotów  niezaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  w  2014  roku,  zgodnie  z

załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik  nr  13  do  Uchwały  Budżetowej  otrzymuje  nazwę  „Wydatki  na  zadania

inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej  Prognozy

Finansowej”.  Wprowadza się zmiany w tym załączniku zgodnie z załącznikiem nr 9 do

niniejszej uchwały.



10. W § 13 Uchwały Budżetowej w punkcie 4 po wyrazach „dokonywania zmian w planie

rocznych zadań inwestycyjnych” dodaje się wyrazy „w ramach działu”.

§ 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 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej

subwencji  ogólnej  na  podstawie  zawiadomienia  Ministra  Finansów

ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 rok,



− w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpłat z zysku spółki Miejskie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
− w dziale 900 zwiększa się o kwotę 48.700,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych w latach

ubiegłych  dopłat  dla  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  na

wyrównanie różnic między cenami a kosztami świadczonych usług wywozu ścieków z

budynków przy ul. Targowej.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:
− w  dziale  750  zwiększa  się  o  kwotę  4.300,00  zł  z  tytułu  zwrotu  z  Urzędu

Marszałkowskiego  niewykorzystanej  dotacji  celowej  (majątkowej)  przekazanej  w

2013 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej

administracji  w  samorządach  Województwa  Mazowieckiego  wspomagającej

niwelowanie  dwudzielności  potencjału  województwa”  w  ramach  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013. 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w  kwocie  12.000,00  zł  przenosi  się  z  rozdziału  90003  do  rozdziału  60016  z

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg miejskich,
− w  rozdziale  80106  zwiększa  się  o  kwotę  13.400,00  zł  dotację  podmiotową  dla

Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”  i  zmniejsza się  o  kwotę

15.400,00 zł dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne

Ludki”,  różnicę  w  kwocie  2.000,00  zł  przenosi  się  do  rozdziału  80104  z

przeznaczeniem  na  zakup  wyposażenia  do  Miejskiego  Przedszkola  nr  2,  zmiany

uwzględniono w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2014 roku,
− w  kwocie  2.300,00  zł  przenosi  się  z  rozdziału  80195  do  rozdziału  80104  z

przeznaczeniem  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  i  wyposażenia  do  Miejskiego

Przedszkola nr 2,
− w rozdziale 85154 w kwocie 9.390,00 zł przenosi się z zakupu usług na dotację dla

Stowarzyszenia  Rodzin  Abstynenckich  „Przystań  Życia”  na  realizację  programu

edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego  skierowanego  do  dzieci,  młodzieży

szczególnego  ryzyka  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  oraz  ich  rodzin

„Poznajemy siebie i innych”.  Dotacja została uwzględniona w załączniku pn. Dotacje

celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku,



− w  rozdziale  85401  zwiększa  się  o  kwotę  30.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na

dofinansowanie  wyposażenia  w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne  świetlic

szkolnych w szkołach podstawowych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
− w rozdziale 15011 zmniejsza się o kwotę 6.120,00 zł przeznaczoną na dotację celową

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta)

na  realizację  Projektu  „Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  Województwa

Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej

na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2001-2013,

zgodnie  z  umową o udzielenie dotacji  zawartą  z  Województwem Mazowieckim w

2014 roku,
− w rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 18.865,00 zł przeznaczoną na dotację celową

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta)

na  realizację  Projektu  „Rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach

Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału

województwa”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego  2001-2013,  zgodnie  z  umową  o  udzielenie  dotacji  zawartą  z

Województwem  Mazowieckim  zaplanowana  kwota  będzie  podlegała  przekazaniu

dopiero w 2015 roku,

− w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadania  inwestycyjnego  pn.  Remont  dachu  w  Gimnazjum  nr  2,  zadanie  ujęto  w

załączniku  pn.  Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w 2014 roku  nieobjęte  wykazem

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Przychody budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 82.015,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku  bieżącym  budżetu,  wynikających  z  rozliczeń  kredytów  i  pożyczek  z  lat

ubiegłych. Zmiany uwzględniono w załączniku pn. Przychody i rozchody budżetu w

2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej



   mgr Jolanta Syska – Szymczak


