
 
U C H W A Ł A   nr   178 / XXXV / 2013

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 marca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

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. 214, art. 215, art.  

235 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  2013  Nr  168/XXXI/2012  Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody  budżetu  zwiększa  się  o  kwotę  77.000,00  zł.  Ustala  się  dochody  budżetu  w 

łącznej kwocie 49.566.353,00 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł tj. do kwoty 46.532.467,00 zł,

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

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 82.185,00 zł i zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.223.239,00 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 82.185,00 zł, tj. do kwoty 41.242.504,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł, tj. do kwoty 2.980.735,00 zł,

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

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 rok. 



4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych,  zgodnie z 

Załącznikiem  nr  4  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2b  do  Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2013 rok. 

5. W  §  3  ust.  1  nadwyżkę  budżetu  zwiększa  się  o  kwotę  82.185,00  zł,  tj.  do  kwoty 

5.343.114,00  zł  z  przeznaczeniem  na  planowaną  spłatę  rat  kredytów  w  kwocie 

5.141.329,00 zł i pożyczek w kwocie 201.785,00 zł.

W § 3 ust. 2 ustala się rozchody w wysokości 5.343.114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 

do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody 

i rozchody budżetu w 2013 roku.

6. W związku z wprowadzeniem w uchwale nr 172/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 11 lutego 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 

2013  zmian  w  planach  dotacji  dla  podmiotów  zaliczanych  do  sektora  finansów 

publicznych  w  2013  roku  wprowadza  się  zmiany  w  załączniku  nr  10  do  Uchwały 

Budżetowej  pn.  Dotacje  celowe  dla  podmiotów  zaliczanych  do  sektora  finansów 

publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak




