
U C H W A Ł A   nr  125/XXIV/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015

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 2015r., poz. 1515, t.j. 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, t.j.  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  ogółem budżetu  zwiększą  się o kwotę 67.000,00 zł. Ustala się dochody budżetu w

łącznej kwocie 50.998.515,23 zł,

     1) dochody bieżące  zwiększa się o kwotę  67.000,00 zł, tj. do kwoty 50.081.461,23 zł,

zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  1  do  Uchwały

Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę  44.300,00 zł  i  zwiększa się o kwotę  111.300,00 zł.
     Ustala  się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52.219.344,23 zł:

     1) wydatki bieżące   zmniejsza się o kwotę  44.300,00 zł  i  zwiększa się o kwotę 111.300,00 zł, 

tj.  do kwoty 46.888.189,23zł, 

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

              Andrzej Robacki



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

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

    - w dziale 756 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa   

drogowego 
     - w dziale 854 zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł wpływy z usług 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

  -  w  dziale   801  zwiększa  się  o  kwotę  44.300,00  zł  wydatki  na  wynagrodzenia  osobowe  

pracowników placówek oświatowych w tym: w rozdziale 80101 w SP 3,  o kwotę 22.200,00zł., 

w rozdziale 80104 o kwotę 22.100,00 zł.,

    -  w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł wydatki na zakup art. 

żywnościowych dla stołówki w  szkole  podstawowej nr 3

    - w  rozdziale  85401  (świetlice  szkolne)   zmniejsza  się  o  kwotę  44.300,00  zł  wydatki  

przeznaczone na wynagrodzenia    i   składki   pochodne   od   wynagrodzeń  dla  

pracowników placówek oświatowych (SP1  22.100,00 zł, SP3 22.200,00 zł.)

    - w  rozdziale  90095  zwiększa  się  o  kwotę  35.000,00  zł  na  wydatki  związane  ze  zmianą  

schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskiej

              Andrzej Robacki


