
U C H W A Ł A   nr 252/XLIX/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 grudnia  2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art 237 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, t.j.) 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej 
w Gostyninie z dnia  30 grudnia  2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu  zwiększa się o kwotę  17.500,00 zł.  Ustala się dochody budżetu w 
łącznej kwocie 60.788.675,01 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł, do kwoty 60.615.653,01 zł,

Dokonuje  się  zmian  w  dochodach  budżetu  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  1  do  niniejszej 
uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 
rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej 
kwocie 64.649.123,26 zł:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł do kwoty 57.052.074,26 zł,

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

4.  Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik 
Nr  5  do  Uchwały  Budżetowej  pn.   Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań 
realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego.

5.  Wprowadza  się  zmiany  w  Załączniku  pn.  Dotacje  podmiotowe  w  2016  r.,  zgodnie  z 



Załącznikiem  Nr  4  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  Nr  7  do  Uchwały 
Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Andrzej Robacki



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

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

• w dziale 801 dokonuje się nastepujących zmian:

1. zwiększa  się  o  kwotę  17.500,00zł  z  tyt.  dotacji  celowej  otrzymanej  z  gminy  na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

• w rozdziale 80104 zwiększa się o  kwotę 17.500,00 zł dotację podmiotową dla niepublicznej 
jednostki oświaty.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 Andrzej Robacki
 


