
Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2012 

Nr   91 /XVI /2011 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 grudnia 2011 roku 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 
214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Dochody w łącznej kwocie 68.866.241,-zł, w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie: 45.569.726,-zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie: 23.296.515,-zł,  
- zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

1.  Wydatki w łącznej kwocie 64.269.839,-zł, w tym: 
1) wydatki bieżące w kwocie 39.839.343,-zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie 24.430.496,-zł, 
- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do  
     niniejszej uchwały. 
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b  
     do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 

4.596.402,-zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 
4.430.662,-zł i pożyczek w kwocie 165.740,-zł. 

2. Rozchody w wysokości 4.596.402,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 4 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.800.000,-zł.  

 
 

§ 5 
1. Rezerwę ogólną  w wysokości 338.500,-zł.   
2. Rezerwę celową  w wysokości 88.300,-zł, na realizację zadań z zakresu  
     zarządzania kryzysowego. 



 
§ 6 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 7 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 
§ 8 

1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Gostyninie z tytułu dopłaty do utrzymania 1m2 obiektów sportowych 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacje podmiotowe dla: 
1) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie, 
2) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, 

 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych zgodnie załącznikiem nr 10. 
 

§ 9 
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 10 

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem 
nr 12 do niniejszej uchwały. 

 
§ 11 

Upoważnia się Burmistrza do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.800.000,-zł,  
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących 

zmian w programie tych zadań, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i 
rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, 



4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 

 
§ 12 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 

§ 13 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta.  

 
 

 

        
 


