
 
U C H W A Ł A   nr   255 / LIII / 2014

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

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. 214, art. 215, art. 217, art.
235, art. 236, art. 237 i art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr
231/XLVI/2013  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  30  grudnia  2013  roku,  Rada  Miejska
uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 94.543,00 zł.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48.202.336,39 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 94.543,00

zł, tj. do kwoty 46.556.836,39 zł,

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

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 347.498,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.785.962,39 zł:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 296.498,00

zł, tj. do kwoty 42.265.977,39 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, tj. do kwoty 1.519.985,00 zł 

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

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 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 2014 rok.

5. W  §  3  ust.  1  nadwyżkę  budżetu  zmniejsza  się  o  kwotę  252.955,00  zł,  tj.  do  kwoty

4.416.374,00  zł z  przeznaczeniem  na  planowaną  spłatę  rat  kredytów  w  kwocie

4.416.374,00 zł.

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

budżetu w kwocie 252.955,00 zł (wolne środki) i przeznacza się na rozchody w wysokości

252.955,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości

164.955,00 zł i pożyczek w wysokości 88.000,00 zł).

W  §  3  ust.  3 ustala  się  przychody  budżetu  w  wysokości  252.955,00  zł,  rozchody  w

wysokości  4.669.329,00  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do  niniejszej  uchwały,

zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w

2014 roku.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki

związane  z  realizacją  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań

określonych  w  Miejskim  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza  się  zmiany  w  załączniku  nr  7  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na

realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie

z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza  się  zmiany  w  załączniku  nr  9  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Dotacje

podmiotowe w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Wprowadza  się  załącznik  nr  13  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na  zadania

inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć, w brzmieniu stanowiącym

załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W § 13 Uchwały Budżetowej po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:



„4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian

w  programie  tych  zadań,  bez  możliwości  wprowadzania  nowych  zadań  i  rezygnacji  z

wykonania przyjętych zadań”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 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 dziale 851 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z

Gminy  Gostynin  na  realizację  Programu  profilaktyki  raka  szyjki  macicy  zgodnie  z

zawartym porozumieniem,



− w dziale 900 zwiększa się o kwotę 94.543,00 zł z tytułu wpłat z zysku spółek: Miejskie

Przedsiębiorstwo  Komunalne  (21.543,00  zł),  Miejskie  Towarzystwo  Budownictwa

Społecznego (50.000,00 zł) i Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta (23.000,00 zł).

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 70005 zwiększa się  o kwotę  38.000,00 zł z  przeznaczeniem na koszty

sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, o kwotę 10.000,00 zł z

przeznaczeniem na rozbiórkę komórek przy ul. Parkowej 22 oraz o kwotę 35.000,00 zł

z  przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania  dla  właścicieli  lokali  mieszkalnych w

związku z niedostarczeniem przez miasto lokali socjalnych,
− w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł oraz w rozdziale 75814 zwiększa

się  o  kwotę  2.000,00  zł z  przeznaczeniem  na  uregulowanie  spraw  spadkowych

zgodnie  z  postanowieniem Sądu  Rejonowego w Gostyninie,  mocą którego Gmina

Miasta Gostynina nabyła po zmarłym mieszkańcu miasta spadek z dobrodziejstwem

inwentarza,  w  skład  którego  wchodzi  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu

mieszkalnego o pow. 51,60 m.kw., zaległość w czynszu za lokal z odsetkami (łącznie

60.000,00 zł) oraz zaległości z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów z odsetkami

(łącznie 2.000,00 zł), na regulację bieżących należności z tytułu czynszu za mieszkanie

(3.000,00 zł),
− w rozdziale  85149 zmniejsza się  o  kwotę  20.000,00 zł przeznaczoną  na realizację

Programu profilaktyki raka szyjki macicy w porozumieniu z Gminą Gostynin,
− w rozdziale 85153 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł i w rozdziale 85154 zwiększa się

o  kwotę  43.955,00  zł pochodzącą  z  rozliczenia  faktycznych  wpływów  z  opłat  za

zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu  w latach  2012-2013  i  faktycznych  wydatków na

realizację  zadań  określonych  w  programach  przeciwdziałania  narkomanii  i

alkoholizmowi  w  latach  2012-2013  z  przeznaczeniem  na  realizację  programów

profilaktycznych  w  szkołach,  na  organizację  wypoczynku  letniego  dla  dzieci  i

młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych  oraz  na  szkolenia  członków  Miejskiej  Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
− w rozdziale 90003 zwiększa się o kwotę 33.543,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy

ulicznych,
− w rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę  41.000,00 zł  z przeznaczeniem na dotację

podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.

3. Wydatki majątkowe  budżetu Miasta:



− w rozdziale 70095 zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadań inwestycyjnych, w tym:
• 35.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i remont komunalnego budynku

mieszkalnego przy ul.  3  Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji  umożliwiających

zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i

12b” – koszty dokumentacji  na termomodernizację i remont budynku przy ul. 3

Maja  14  wraz  z  zaprojektowaniem łazienek  w lokalach  mieszkalnych,  instalacji

wod.-kan., co i cwu oraz instalacji zewnętrznej umożliwiającej zasilenie w co i cwu

budynków przy ul. 3 Maja 12 i 12b,
• 6.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i remont komunalnych budynków

mieszkalnych  przy  ul.  3  Maja  26  i  26a”  –  koszty  dokumentacji  na  wykonanie

instalacji zewnętrznej co i cwu,
− w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadania  inwestycyjnego  pn.  „Likwidacja  barier  architektonicznych  dla  uczniów

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie” – koszty dokumentacji

na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych łazienki i ciągów komunikacyjnych, w

tym: schodów wewnętrznych, podjazdu zewnętrznego i zainstalowanie podnośnika

schodowego.
Ww. zadania zostały ujęte w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014

roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć.

4. Przychody budżetu Miasta:
− zwiększa się o kwotę 252.955,00 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 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

   mgr Jolanta Syska – Szymczak


