
              Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  91 / 2012

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2012 roku

zmieniaj ące Uchwał ę Bud żetow ą Miasta Gostynina na rok 2012

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały 
Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 
grudnia 2011 roku - zarządzam, 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. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 145.496,00 zł i zwiększa się o kwotę 19.643,00 zł. Ustala się 
dochody budżetu w łącznej kwocie 61.717.965,14 zł.
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 145.496,00 zł i zwiększa się o kwotę 19.643,00 zł, tj. do 
kwoty 46.759.917,14 zł -
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 971.785,00 zł i zwiększa się o kwotę 845.932,00 zł. Ustala 
się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.121.565,14 zł.
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 971.785,00 zł i zwiększa się o kwotę 845.932,00 zł, tj. do 
kwoty 40.833.535,14 zł -
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 
Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 
do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące 
na 2012 rok.

4. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z 
realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr in ż. Włodzimierz Śniecikowski


