
U C H W A Ł A   nr   61 / XI / 2011 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 sierpnia 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. 217, art. 235, art.  
236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  
1240) 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. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 1.004.989,-zł. Ustala się dochody 
budżetu w łącznej kwocie 113.360.273,-zł:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 168.606,-zł, tj. do kwoty 43.124.218,-zł,
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.173.595,-zł, tj. do kwoty 70.236.055,-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  190.606,-zł.  Ustala  się  wydatki 
budżetu w łącznej kwocie 114.290.273,-zł:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.860,-zł, tj. do kwoty 37.403.755,-zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 108.746,-zł, tj. do kwoty 76.886.518,-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 wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok 
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  5  do  niniejszej  uchwały  zmieniającym  Załącznik  nr  12  do 
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwały.

7. W § 3 ust. 1  nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę  265.595,-zł,  tj. do kwoty 0,-zł i 
ustala  się  deficyt  w  wysokości  930.000,-zł,  który  zostanie  pokryty  przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 930.000,-zł.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 265.595,-zł , tj. do kwoty 4.867.880,-
zł (wolne środki – 2.772.285,-zł, kredyt – 2.095.595,-zł) i przeznacza się na rozchody w 
wysokości 4.867.880,-zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 
wysokości 3.711.619,-zł, pożyczek w wysokości 1.156.261,-zł).
W  §  3  ust.  3 ustala  się  przychody  budżetu  w  wysokości  5.797.880,-zł,  rozchody  w 
wysokości 4.867.880,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym 
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

8. W § 4  pkt  2  zmniejsza  się limit  zobowiązań  z  tytułu  pożyczek  zaciąganych  na  spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 
930.000,-zł,  tj.  do  kwoty  0,-zł  i  zwiększa  się  limit  zobowiązań  z  tytułu  kredytów 
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów o kwotę 1.195.595,-zł, tj. do kwoty 2.095.595,-zł.

W § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3, w którym ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek 
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 930.000,-zł.

9. W § 11 pkt 6 zmniejsza się wysokość upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania 
pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów o kwotę 930.000,-zł, tj. do wysokości 0,-zł i zwiększa się wysokość upoważnienia 
dla  Burmistrza  Miasta  do  zaciągania  kredytów  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  o  kwotę  1.195.595,-zł,  tj.  do 
wysokości 2.095.595,-zł. 

W § 11 po pkt 6 dodaje się pkt 7,  w którym upoważnia się  Burmistrza do zaciągania  
pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 930.000,-zł.

§ 2



Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


