
U C H W A Ł A   nr   268 / LVII / 2014

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 listopada 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. 235 i art. 236 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 52.350,00 zł i zwiększa się o kwotę 63.740,00 zł.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 49.493.927,91 zł:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 52.350,00 zł i zwiększa się o kwotę 63.740,00

zł, tj. do kwoty 47.844.127,91 zł,

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

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 11.390,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej

kwocie 45.159.568,91 zł:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.390,00 zł, tj. do kwoty 43.554.568,91 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. Wprowadza  się  zmiany  w  Załączniku  nr  13  do  Uchwały  Budżetowej  pn.  Wydatki  na

zadania  inwestycyjne  w  2014  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej

Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 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 801 zmniejsza się o kwotę 52.350,00 zł z wpływów z usług świadczonych przez

stołówki szkolne,



− w dziale 801 zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej,
− w dziale 801 zwiększa się o kwotę 63.140,00 zł z tytułu dotacji  celowej na realizację

Projektu  pn.  "Rozwijanie  umiejętności  społecznych  –  nauczanie  i  uczenie  się  przez
współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo
Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej, na podstawie Umowy finansowej zawartej z
Fundacją  Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Narodową  Agencją  Programu  ERASMUS+,
działającą w imieniu Komisji Europejskiej.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
− w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 10.790,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie

Projektu pn.  "Rozwijanie umiejętności  społecznych – nauczanie i  uczenie się przez
współdziałanie"  realizowanego  w  ramach  Programu  ERASMUS+,  Akcja  2
„Partnerstwo  Strategiczne”.  Projekt  realizowany  będzie  w  latach  2014-2017  w
Gimnazjum nr 2, całkowity koszt projektu wynosi 157.850,00 zł. W ramach projektu
będą  się  odbywały  międzynarodowe  spotkania  młodzieży.  Zadanie  zostało
wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

− w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na modernizację
monitoringu w Gimnazjum nr 1.

3. Zadania inwestycyjne:
− 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,

− Likwidacja  barier  architektonicznych   dla  uczniów  niepełnosprawnych  w  Szkole
Podstawowej nr 3 w Gostyninie

przenosi się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014
– 2022, w związku z kontynuacją ich realizacji w kolejnych latach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

   mgr Jolanta Syska – Szymczak


