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Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 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.  Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 451.938,-zł. Ustala się dochody budżetu 
w łącznej kwocie 42.373.979,-zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 451.938,-zł, tj. do kwoty 39.727.839,-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 423.358-zł. Ustala się wydatki budżetu  w 
łącznej kwocie 47.771.733,-zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 526.608,-zł, tj. do kwoty 35.161.770,-zł,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 103.250,-zł, tj. do kwoty 12.609.963,-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 majątkowe 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 na limity wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne w latach 
2010-2012 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 14 do 
Uchwały Budżetowej  pn.  Limity  wydatków na  wieloletnie  programy inwestycyjne  w latach 
2010-2012.



6. Wprowadza  się  zmiany w wydatkach  budżetu  miasta  na  zadania  inwestycyjne  na  2010 rok 
nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwały  zmieniającym  Załącznik  nr  13  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na  zadania 
inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

7. 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 7 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.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 15 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i 
projekty  finansowane  z  udziałem środków europejskich  i  innych  środków pochodzących  ze 
źródeł  zagranicznych  niepodlegających  zwrotowi  zgodnie  z  załącznikiem nr  8  do  niniejszej 
uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 
2010r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10.Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.  Plan przychodów i 
kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11.W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 28.580,-zł, tj. do kwoty 5.397.754,-zł 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

− zaciągniętych kredytów w kwocie 4.461.379,-zł,
− wolnych środków w kwocie 936.375,-zł.

W § 3 ust. 3 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 28.580,-zl. Ustala się przychody budżetu 
w wysokości 9.081.795,-zł, rozchody w wysokości 3.684.041,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i 
rozchody budżetu w 2010r.

12. W § 4 pkt 3 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu o kwotę 28.580,-zł, tj. do kwoty 4.461.379,-zł.

13.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 12 do niniejszej uchwały.



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Jolanta Syska – Szymczak


