
            Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   84 / 2009
 B U R M I S T R Z A   M I A S T A   G O S T Y N I N A
                   z dnia 31 grudnia 2009 roku

      w sprawie:     zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1
W budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.

010 0 42 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01030 0 42 Izby rolnicze

2850 42

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne

4010  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe
4040    i na zakup usług remontowych; zwiększenie planu
4110 670    wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na 
4120 20    składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
4210 300    na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług
4270    zdrowotnych
4280 50

700 60 60 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70095 60 60 Pozostała działalność

4210 60  - przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów 
4300 60    i wyposażenia na zakup pozostałych usług

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 600 Administracja rządowa

4010 600  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4040 600    zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie
4260 400    roczne, na zakup energii oraz pozostałych usług
4300 570

75022 0 400 Rady miast
4260 100  - zwiększenie planu wydatków na zakup energii oraz na 
4370 300

gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 pkt 2 oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104) oraz § 13

 - zwiększenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb 
rolniczych

8 054 8 054
8 054 8 054
6 570

7 014

1 484

28 070 28 070
1 570

   opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej
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Dział §             Kwota Uzasadnienie

Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.
75023 Urzędy miast

4010  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4040 100    na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu
4110
4120    akcesoriów komputerowych; zwiększenie planu wydatków
4140
4210
4260    zakup energii oraz pozostałych usług
4300
4370
4750

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210  - przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów 
4300    i wyposażenia na zakup pozostałych usług

751 39 39

75101 39 39

4110 3  - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie
4120 36    społeczne i Fundusz Pracy, zwiększenie planu wydatków
4370 39    na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

754

75412 Ochotnicze straże pożarne
4110 60  - zmniejszenie planu wydatków na składki ubezpieczenie
4120 90    społeczne i Fundusz Pracy, na zakup usług remontowych,
4210    zakup pozostałych usług oraz różne opłaty i składki;
4270 450    zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów
4300 70    i wyposażenia
4430

75414 Obrona cywilna
4170  - zmniejszenie planu wydatków na zakup pozostałych usług,
4300    zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe
4700 100    oraz na szkolenia pracowników

75416 Straż miejska
4010  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4110    na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne
4120 170    opłaty i składki oraz zakup akcesoriów komputerowych;
4210    zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie
4260 500    społeczne i Fundusz pracy, zakup usług pozostałych oraz
4300

26 470 25 100
19 470

13 000    usług telekom.telefonii stacjonarnej oraz na zakup
1 000
2 500    na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpie-

5 000    czenie społeczne i Fundusz Pracy, na wpłaty na PFRON, 
3 500
5 000

1 000
1 000
1 000 1 000
1 000

1 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa

7 983 7 983 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

1 913 1 913

1 913

1 243
1 200 1 200

1 100
1 200

4 870 4 870
2 400

1 950

1 150

2 700    opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej



4370 50
4430 120
4750 700
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Dział §             Kwota Uzasadnienie

Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.
758 0 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 0 Rezerwy ogólne i celowe
4810  - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe

3020

4010

4040

4110 700

4120 300

4210 100

4240 600

4260

4280 400

4300

900

4350 400

4370 900

4410 800

33 062
33 062
33 062

177 100 189 100
49 200 23 800

1 000  - zmniejszenie planu wydatków osobowych nie zaliczonych do 
wynagrodzeń (Szkoła Podstawowa nr 1)

21 100  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(Szkoła Podstawowa nr 1)

26 800  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(Szkoła Podstawowa nr 3)

3 900  - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie 
roczne (Szkoła Podstawowa nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 
społeczne (Szkoła Podstawowa nr 1)

8 600  - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 
społeczne (Szkoła Podstawowa nr 3)
 - zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy 
(Szkoła Podstawowa nr 1)

1 800  - zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy 
(Szkoła Podstawowa nr 3)
 - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (Szkoła Podstawowa nr 3)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa nr 1)

1 600  - zmniejszenie planu wydatków na zakup energii (Szkoła 
Podstawowa nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych 
(Szkoła Podstawowa nr 1)

1 700  - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Szkoła Podstawowa nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Szkoła Podstawowa nr 3)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dostepu do sieci 
internet (Szkoła Podstawowa nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 
telefonii stacjonarnej (Szkoła Podstawowa nr 1)

1 000  - zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 
telefonii stacjonarnej (Szkoła Podstawowa nr 3)
 - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe 
(Szkoła Podstawowa nr 1)



4700 400
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Dział §             Kwota Uzasadnienie

Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.
80103 100 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

4010

4110 600

4120 100

4260 100

80110 Gimnazja

4010

4110

4120

4210

4240 300

4260

4300

700

4350

4370 800

4750 800

80114 700 700 Zespoły administracyjno-obsługowe szkół
4010 700  - przeniesienie planu wydatków ze składek na Fundusz Pracy
4120 700    na wynagrodzenia osobowe

 - zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników 
(Szkoła Podstawowa nr 1)

10 700

5 800  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ("0" 
przy Szkole Podstawowej nr 1)

4 200  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ("0" 
przy Szkole Podstawowej nr 3)
 - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 
społeczne ("0" przy Szkole Podstawowej nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy ("0" 
przy Szkole Podstawowej nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup energii ("0" przy Szkole 
Podstawowej nr 1)

40 500 112 800

49 700  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(Gimnazjum nr 1)

24 400  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(Gimnazjum nr 2)

3 800  - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 
społeczne (Gimnazjum nr 1)

5 800  - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 
społeczne (Gimnazjum nr 2)

1 100  - zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy 
(Gimnazjum nr 1)

1 600  - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (Gimnazjum nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych 
(Gimnazjum nr 1)

32 600  - zwiększenie planu wydatków na zakup energii (Gimn.nr 1)
23 800  - zwiększenie planu wydatków na zakup energii (Gimn.nr 2)

6 800  - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Gimnazjum nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Gimnazjum nr 2)

1 100  - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci 
internet (Gimnazjum nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 
telefonii stacjonarnej (Gimnazjum nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na zakupakcesoriów 
komputerowych (Gimnazjum nr 2)
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Dział §             Kwota Uzasadnienie

Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.
80132 Szkoły artystyczne

4010  - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie
4040    roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,
4110    zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4120 100    składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
4210 400    oraz zakup pozostałych usług
4260
4300 100

80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

4210

100

300

100

4300 700

300

500

200

4410 700

100

500

300

4700

900

900

31 000 31 000
27 400

3 200
3 400

27 400

7 000 7 000

2 700  - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (Szkoła Podstawowa nr 1)

1 600  - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (Gimnazjum nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (Miejskie Przedszkole nr 2)
 - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (Miejskie Przedszkole nr 4)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (Miejskie Przedszkole nr 5)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Gimnazjum nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Miejskie Przedszkole nr 2)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Miejskie Przedszkole nr 4)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(Miejskie Przedszkole nr 5)

 - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe 
(Szkoła Podstawowa nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe 
(Miejskie Przedszkole nr 2)
 - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe 
(Miejskie Przedszkole nr 4)
 - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe 
(Miejskie Przedszkole nr 5)

2 000  - zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników 
(Szkoła Podstawowa nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników 
(Miejskie Przedszkole nr 2)
 - zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników 
(Miejskie Przedszkole nr 4)



600
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Dział §             Kwota Uzasadnienie

Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.

4740 900

300

200

100

80148 Stołówki szkolne

4010 100

600

4110 300

400

4040

4120 200

4210 300

4220 500

4260

400

4280 100

 - zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników 
(Miejskie Przedszkole nr 5)

 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów 
papierniczych do urządzeń kserograficznych (Gimn.nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów 
papierniczych do urządzeń kserograficznych (Miejskie 
Przedszkole nr 2)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów 
papierniczych do urządzeń kserograficznych (Miejskie 
Przedszkole nr 4)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów 
papierniczych do urządzeń kserograficznych (Miejskie 
Przedszkole nr 5)

48 600 3 100
 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3)

1 700  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(stołówka przy Gimnazjum nr 1)

1 100  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(stołówka przy Gimnazjum nr 2)
 - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia 
społeczne (stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia 
społeczne (stołówka przy Gimnazjum nr 2)

1 000  - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie 
roczne (stołówka przy Gimnazjum nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy 
(stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i 
wyposażenia (stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na zakup żywności (stołówka przy 
Szkole Podstawowej nr 1)

35 000  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(stołówka przy Gimnazjum nr 1)

4 700  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(stołówka przy Gimnazjum nr 2)

1 300  - zmniejszenie planu wydatków na zakup energii (stołówka przy 
Szkole Podstawowej nr 1)
 - zwiększenie planu wydatków na zakup energii (stołówka przy 
Gimnazjum nr 2)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych 
(stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1)
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Dział §             Kwota Uzasadnienie

Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.

4300

4370 400

700

200

4700 100

4740 300

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne

4010

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90003 0 Oczyszczanie miasta
4010  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4120
4210
4300

90004 Utrzymanie zieleni
3020 580  - zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe, składki
4040    na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług remontowych,
4110    zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie
4120 170    roczne i składki na Fundusz Pracy
4270

90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg
4210  - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów 
4260    i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych,
4270    zwiększenie planu wydatków na zakup energii

90095 0 Pozostała działalność
4260  - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych,
4300    zakup pozostałych usług oraz różne opłaty i składki
4430

1 000  - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 
(stołówka przy Gimnazjum nr 1)

1 300  - zmniejszenie planu wydatków na usług pozostałych (stołówka 
przy Gimnazjum nr 2)
 - zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 
telefonii stacjonarnej (stołówka przy Szkole Podstaw.nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 
telefonii stacjonarnej (stołówka przy Gimnazjum nr 1)

 - zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 
telefonii stacjonarnej (stołówka przy Gimnazjum nr 2)

 - zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników 
(stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1)
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów 
papierniczych do urządzeń kserograficznych (stołówka przy 
Gimnazjum nr 1)

4 100 4 100
4 100 4 100

4 100  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1)

4 100  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3)

63 370 84 390

15 550
9 550
2 000    na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposa-
2 000    żenia oraz zakup pozostałych usług
2 000
5 220 9 390

9 220
2 000

2 640
8 000 75 000
2 000

75 000
6 000

34 600
7 800

21 000
5 800



Razem
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§ 2
   W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków w dziale 751 i 754 zmianie
ulega załącznik nr 5 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku" - zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie zostaje przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                        Burmistrz Miasta Gostynina

321 838 321 838

Plan wydatków po zmianie wynosi 52.313.492,-zł

                                         Włodzimierz Śniecikowski
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