
 

U C H W A Ł A   nr   142 / XXVIII / 2012

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012 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, art. 235, art. 236 i art.  

237 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. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 12.107,00 zł i zwiększa się o kwotę 23.507,00 zł. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69.551.897,53 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12.107,00 zł i zwiększa się o kwotę 16.507,00 

zł, tj. do kwoty 46.328.382,53 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 23.223.515,00 zł,

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

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 11.400,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej 

kwocie 64.955.497,53 zł:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.400,00 zł, tj. do kwoty 40.655.001,53 zł,

zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2  do  niniejszej  uchwały,  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  niniejszej  uchwały,  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 niniejszej uchwały, zmieniającym 

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak



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

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

− w kwocie 12.107,00 zł  przenosi się ze środków europejskich na dotację z budżetu  

państwa na realizację Projektu „Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w 

Gostyninie”,

− zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 

168/2012 z dnia 19 września 2012 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie. 

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

− zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

− w rozdziale 02001 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację 

oraz ścinkę drzew w lasach komunalnych,

− w rozdziale  85295  zwiększa  się  o  kwotę  4.400,00  zł  z  przeznaczeniem na pomoc 

finansową  realizowaną  na  podstawie  rządowego  programu  wspierania  niektórych 

osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


