
U C H W A Ł A   nr   186 / XXXVI / 2013

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 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. 217, 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 zmniejsza się o kwotę 607.376,00 zł i zwiększa się o kwotę 24.759,00 zł.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48.983.736,00 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 607.376,00 zł i zwiększa się o kwotę 18.970,00

zł, tj. do kwoty 45.944.061,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.789,00 zł tj. do kwoty 3.039.675,00 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  80,00 zł  i  zwiększa się o kwotę  322.165,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.545.324,00 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 80,00 zł i zwiększa się o kwotę 315.550,00 zł, tj.

do kwoty 41.557.974,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.615,00 zł, tj. do kwoty 2.987.350,00 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  zmniejsza  się  o  kwotę  904.702,00  zł,  tj.  do  kwoty

4.438.412,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 201.785,00

zł i kredytów w kwocie 4.236.627,00 zł.

Dotychczasowy § 3 ust. 2 zmienia się na § 3 ust. 3, a w § 3 ust. 2 wprowadza się przychody

budżetu w kwocie 904.702,00 zł (wolne środki) i przeznacza się na rozchody w wysokości

904.702,00,00  zł  (spłata  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  w

wysokości 904.702,00 zł).

W  §  3  ust.  3 ustala  się  przychody  budżetu  w  wysokości  904.702,00  zł,  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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i

kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

     Arkadiusz Górski

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



1. Dochody bieżące budżetu Miasta:
− zmniejsza się o kwotę 607.376,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na

podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013

roku,
− zwiększa  się  o  kwotę  18.970,00  zł  z  tytułu  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  i  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW z dnia 19

marca 2013 roku.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 5.789,00 zł z tytułu  dofinansowania z Europejskiego Funduszu

Rozwoju  Regionalnego  w  formie  refundacji  wydatków  poniesionych  w  latach

ubiegłych  i  wydatków  do  poniesienia  w  2013  roku  na  realizację  projektu

„Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin

Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego”  zgodnie  z  umową

RPMA.04.03.00-14-111/10-00  z  dnia  05  października  2012  roku  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz

na  podstawie  Uchwały  nr  1/Z/2012  Zarządu  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych

Pojezierza Gostynińskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie realizacji Umowy

Partnerskiej  nr  1/2010  z  dnia  27  października  2010  roku  o  wspólnej  realizacji

Projektu.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 75095 w kwocie 80,00 zł przenosi się z wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań na wpłatę na rzecz Związku Miast Polskich,
− w rozdziale 75615 zwiększa się o kwotę 116.500,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od

nadpłaconego przez podatnika podatku od nieruchomości, zgodnie ze złożoną przez

podatnika korektą deklaracji i wydaną decyzją,
− w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki

związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
− w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 18.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. Usunięcie i utylizacja wyrobów z azbestu z terenu miasta Gostynina w

2013 roku.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:



− w rozdziale 90095 zwiększa się  o kwotę 6.615,00 zł  z  przeznaczeniem  na wydatki

kwalifikowane  związane  z  realizacją  projektu  „Termomodernizacja  budynków

użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych

Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05

października  2012  roku  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na podstawie Uchwały nr 1/Z/2012

Zarządu  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego  z  dnia  20

listopada 2012 roku w sprawie realizacji  Umowy Partnerskiej  nr 1/2010 z dnia 27

października  2010  roku  o  wspólnej  realizacji  Projektu  (koszty  wynagrodzenia

managera Projektu oraz promocja Projektu). Zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć

wieloletnich. 

5. Przychody budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 904.702,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku  bieżącym  budżetu,  wynikających  z  rozliczeń  kredytów  i  pożyczek  z  lat

ubiegłych.  Kwotę  tę  wprowadza  się  do  załącznika  nr  3  pn.  Przychody  i  rozchody

budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

     Arkadiusz Górski


