U C H W A Ł A nr 36 / IX / 2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

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. 217, art. 235, art.
236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
885 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 60.190,00 zł. Ustala się dochody budżetu w
łącznej kwocie 48.836.500,28 zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.190,00 zł, tj. do kwoty 47.915.500,28 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 399.830,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej
kwocie 48.413.391,28 zł:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 284.830,00 zł, tj. do kwoty 44.047.391,28 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, tj. do kwoty 4.366.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 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 2015 rok.

5. W § 3 ust. 1 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 339.640,00 zł, tj. do kwoty
423.109,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 335.109,00
zł i pożyczek w kwocie 88.000,00 zł.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 339.640,00 zł (wolne środki), tj. do
kwoty 3.339.640,00 zł (3.000.000,00 zł kredyt i 339.640,00 zł wolne środki) i przeznacza
się na rozchody w wysokości 3.339.640,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów).
W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości 3.339.640,00 zł, rozchody w
wysokości 3.762.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w
2015 roku.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i
kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem nr
7 do niniejszej uchwały.
8. W § 14 Uchwały Budżetowej po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie
powodujących zmian w programie tych zadań, bez możliwości wprowadzania nowych
zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki
UZASADNIENIE

1.

Dochody bieżące budżetu Miasta:
− w dziale 758 zwiększa się o kwotę 60.190,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji
ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego
2015 roku.

2.

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 30.190,00 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
szkół,
− w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
gimnazjów,
− w rozdziale 85307 zwiększa się o kwotę 224.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację
Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

3.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację
zadania

inwestycyjnego

pn.

„Montaż

platformy

przyschodowej

dla

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie”. Zadania ujęto w
załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4.

Przychody budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 339.640,00 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. Kwotę tę wprowadza się do załącznika nr 3 pn. Przychody i rozchody
budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
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