U C H W A Ł A nr 70 / XIV / 2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 czerwca 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, j.t. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
217 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
885, j.t. z późn. 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. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej
kwocie 51.179.323,29 zł:
1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 6.284.780,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2015 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 1.143.781,00
zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie
1.143.781,00 zł.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (wolne środki), tj. do
kwoty 4.906.530,00 zł (3.000.000,00 zł – kredyt, 1.906.530,00 zł – wolne środki) i
przeznacza się na rozchody w wysokości 3.762.749,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu kredytów) oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.143.781,00
zł.
W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości 4.906.530,00 zł, rozchody w
wysokości 3.762.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

4.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
− w rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację
celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotację ujęto w załączniku nr 9 do
Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2015 roku.

2.

Przychody budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 50.000,00 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, które przeznacza się na pokrycie deficytu. Kwotę tę wprowadzono do
załącznika nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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