
U C H W A Ł A   nr   45 / VII / 11

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

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. 215, art.  
217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 
2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku,  Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1

W  Uchwale  Budżetowej  Miasta  Gostynina  na  rok  2011  Nr  31/V/11  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę  416.945,-zł.  Ustala się dochody 
budżetu w łącznej kwocie 114.080.627,-zł:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 186.495,-zł, tj. do kwoty 42.673.177,-zł,
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 230.450,-zł, tj. do kwoty 71.407.450,-zł,
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  1  do 
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2. Zwiększa  się  wydatki  budżetu  ogółem  o  łączną  kwotę  416.945,-zł.  Ustala  się  wydatki 
budżetu w łącznej kwocie 112.885.032,-zł:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 159.760,-zł, tj. do kwoty 37.158.360,-zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 257.185,-zł, tj. do kwoty 75.726.672,-zł,
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2  do 
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 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 2011 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 2011 rok.



5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla 
podmiotów  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  w  2011  roku  oraz  Dotacje 
celowe  dla  podmiotów  niezaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  w  2011  roku 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok 
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  6  do  niniejszej  uchwały  zmieniającym  Załącznik  nr  12  do 
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


