
U C H W A Ł A   nr   89 / XVII / 2015 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lipca 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. 235 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. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej 

kwocie 50.397.067,29 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 48.856.105,29 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 50.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej 

kwocie 51.627.896,29 zł: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 45.294.116,29 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. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

               Krzysztof Markus 



U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:  

− w dziale 758 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów 

nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 roku oraz o kwotę 21.000,00 zł na 

podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 roku z 

tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, 

− w dziale 801 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej. 

 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:  

− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł na zakup sprzętu szkolnego i 

pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych (po 12.000,00 zł dla Szkoły 

Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3), 

− w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw 

w Miejskim Przedszkolu nr 5. 

− w rozdziale 80148 zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł na zakup wyposażenia stołówek w 

szkołach podstawowych i gimnazjach (po 7.000,00 zł dla stołówki w Szkole 

Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1). 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

             Krzysztof Markus 

 


