U C H W A Ł A nr 96 / XVII / 2012
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

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 i art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały
Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2011 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 55.520,-zł i zwiększa się o kwotę 55.520,-zł. Ustala

się wydatki budżetu w łącznej kwocie 64.269.839,-zł:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 55.520,-zł i zwiększa się o kwotę 55.520,-zł, tj.
do kwoty 39.839.343,-zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.
2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jolanta Syska – Szymczak

UZASADNIENIE

1.

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 55.520,-zł przeznaczoną na wydatki

związane z realizacją statutowych zadań,
− w rozdziale 85415 zwiększa się o kwotę 55.520,-zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji

celowej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
pobranej w 2011 roku w nadmiernej wysokości, w związku z koniecznością
dofinansowania zadania w 20% z budżetu miasta.
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