
U C H W A Ł A   nr   71 / XIV / 2011

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 października 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.  
235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  
157,  poz.  1240),  art.  32  ust.  3b  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991r.  o  ochronie 
przeciwpożarowej  (Dz.  U.  z  2009r.  Nr  178,  poz.  1380  ze  zm.)  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. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę  81.535,-zł  i  zwiększa się o kwotę  223.335,-zł. 
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 93.788.314,-zł:
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 81.535,-zł i zwiększa się o kwotę 142.935, tj. do 

kwoty 43.469.359,-zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80.400,-zł, tj. do kwoty 50.318.955,-zł,
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  1  do 
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2. Wydatki  budżetu zmniejsza się  o  kwotę  13.000,-zł  i  zwiększa  się  o kwotę  154.800,-zł. 
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 94.718.314,-zł:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.000,-zł, tj. do kwoty 37.672.996,-zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 154.800,-zł, tj. do kwoty 57.045.318,-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 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

W  uchwale  nr  67/XIII/2011  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  28  września  2011  roku 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011 wprowadza się następujące 
zmiany:

1. W załączniku nr 8, 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, usuwa się wiersz obejmujący zadanie pn. 
Samorządowy  Program  Wsparcia  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Województwie 
Mazowieckim  „OSP-2011”.  Po  zmianie  załącznik  otrzymuje  brzmienie  zgodnie  z 
załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 9, zmieniającym załącznik 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, w wierszu dotyczącym zadania 
pn. Krok do przodu” realizowanego w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z  
zaburzeniami psychicznymi” w kolumnie 5 – Wydatki ogółem i w kolumnie 6 – Wydatki 
bieżące  kwoty  70.000,-zł  zmienia  się  na  kwoty  63.000,-zł,  natomiast  kwoty  ogółem 
85.000,-zł  zmienia  się  na  kwoty  78.000,-zł.  Po  zmianie  załącznik  otrzymuje  brzmienie 
zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4



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:

− zwiększa się o kwotę 700,-zł z odsetek od dochodów sklasyfikowanych w dziale 700,

− zwiększa się o kwotę 3.100,-zł z wpływów z różnych dochodów w dziale 700,

− zwiększa się o kwotę 2.800,-zł z odsetek od środków na rachunku bankowym,

− zwiększa się o kwotę 1.000,-zł z wpływów z różnych dochodów w dziale 750 (zwroty 
kosztów zastępstwa procesowego, wynajem sali),

− zwiększa  się  o  kwotę  200,-zł  z  wpływów  z  różnych  opłat  w  dziale  754  (koszty  
upomnień dot. mandatów), 

− zwiększa się o kwotę 2.400,-zł z opłaty od posiadania psów,

− zwiększa się o kwotę 600,-zł z wpływów z opłaty targowej,

− zwiększa się o kwotę 50.000,-zł z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż  
alkoholu,

− zwiększa się o kwotę 600,-zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od 
osób fizycznych,

− w  kwocie  81.535,-zł  stanowiącej  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  na  realizację  Projektu  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” 
w  Gimnazjum  nr  1  (17.063,-zł)  oraz  z  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  – 
Narodowej  Agencji  Programu  „Uczenie  się  przez  całe  życie”  na  realizację 
Partnerskiego Programu Comenius w Gimnazjum nr 2 (64.472,-zł) – przenosi się na 
właściwy paragraf klasyfikacji dochodów.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

− zwiększa się o kwotę 6.400,-zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

− zwiększa  się  o  kwotę  74.000,-zł  z  tytułu  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  przy  ul. 
Bierzewickiej.



3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

− zmniejsza  się  o  kwotę  13.000,-zł  na  prowadzenie  świetlicy  dla  dzieci  z  rodzin 
zagrożonych alkoholizmem.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

− zwiększa  się  o  kwotę  4.200,-zł  z  przeznaczeniem na budowę drogi  gminnej  w  ul. 
Dybanka,

− zwiększa  się  o  kwotę  84.000,-zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  zabudowanej 
nieruchomości  przy  ul.  Ozdowskiego  o  nr  ewid.  3253  do  gminnego  zasobu 
nieruchomości,

− zwiększa się o kwotę 3.600,-zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego (pompy szlamowej), która będzie 
przekazana po zawarciu umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gostyninie,

− zwiększa się o kwotę 3.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do 
świetlicy dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem,

− zwiększa  się  o  kwotę  60.000,-zł  z  przeznaczeniem  na  modernizację  pomieszczeń 
świetlicy dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  mgr Jolanta Syska – Szymczak


