
U C H W A Ł A   nr   56 / X / 2011 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

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. 1240) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 
2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku, Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1

W  Uchwale  Budżetowej  Miasta  Gostynina  na  rok  2011  Nr  31/V/11  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę  211.046,-zł.  Ustala się dochody 
budżetu w łącznej kwocie 114.313.209,-zł:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 208.846,-zł, tj. do kwoty 42.903.559,-zł,
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.200,-zł, tj. do kwoty 71.409.650,-zł,
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  1  do 
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2. Zwiększa  się  wydatki  budżetu  ogółem o  łączną  kwotę  211.046,-zł.  Ustala  się  wydatki 
budżetu w łącznej kwocie 114.047.614,-zł:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.946,-zł, tj. do kwoty 37.269.842,-zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 121.100,-zł, tj. do kwoty 76.777.772,-zł,
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2  do 
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 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 2011 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 2011 rok.



5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok 
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  5  do  niniejszej  uchwały  zmieniającym  Załącznik  nr  12  do 
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


