
U C H W A Ł A   nr   194/XXXVIII/2013

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 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 2013r., poz. 594 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  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  58.500,00  zł.  Ustala  się  dochody  budżetu  w

łącznej kwocie 49.229.093,82 zł:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58.500,00 zł, tj. do kwoty 46.192.918,82 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 24.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.790.681,82 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24.500,00 zł  i zwiększa się o kwotę 83.000,00

zł, tj. do kwoty 41.806.831,82 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. Wprowadza się załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z

realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 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

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

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:
− zwiększa się  o kwotę 2.500,00 zł  z  tytułu darowizny pieniężnej zgodnie z zawartą

umową darowizny,



− zwiększa  się  o  kwotę  56.000,00  zł  z  tytułu  dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w kwocie 10.000,00 zł przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z

zakresu  zarządzania  kryzysowego  (rozdział  75818)  z  przeznaczeniem  na  wydatki
związane  z  usuwaniem  skutków  kilkudniowych  obfitych  opadów  deszczu,  które
spowodowały podtopienia ulic i posesji oraz uszkodzenia infrastruktury: zakup paliwa
do  motopomp  i  pojazdów  strażackich  wykorzystywanych  podczas  akcji,  zakup
worków i  piasku oraz posiłków regeneracyjnych  dla  strażaków biorących udział  w
akcji (rozdział 75421),

− w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na rehabilitację dzieci w Miejskim
Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,

− w rozdziale  85214  w kwocie  500,00  zł  przeznaczone  na  składki  na  ubezpieczenie
emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego  przenosi  się  z  wydatków
związanych z realizacją statutowych zadań do wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane,

− w kwocie 14.000,00 zł przenosi się z rozdziału 85215 do rozdziału 85295 jako wkład
własny  Miasta  na  realizację  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Okno na świat” w ramach Programu
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na podstawie umowy z
Ministrem Pracy  i  Polityki  Społecznej;  zwiększa  się  w rozdziale  85295 wydatki  na
realizację tego projektu o kwotę 56.000,00 zł ze środków Ministerstwa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

   mgr Jolanta Syska – Szymczak


