
            Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   74 / 2009
 B U R M I S T R Z A   M I A S T A   G O S T Y N I N A
                   z dnia 30 listopada 2009 roku

      w sprawie:     zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1
W budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.

010 0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095 0 Pozostała działalność

2010

852 0 POMOC SPOŁECZNA

85213 0

2010

2030

85214 0

2030

85219 0 500 Ośrodki pomocy społecznej

2030 500

854 0 94 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 0 94 Pomoc materialna dla uczniów

2030 94

Razem 0

gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 pkt 2 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104) oraz § 13

2 297
2 297

2 297
 - zwiększenie planu dotacji na bieżące zadania zlecone zgodnie z 
decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 227/2009 dnia 13 listopada 
2009r.

30 100

3 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

1 331
 - zwiększenie planu dotacji na bieżące zadania zlecone zgodnie z 
decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 193/2009 dnia 6 listopada 
2009r.

1 669
 - zwiększenie planu dotacji na własne zadania bieżące zgodnie z 
decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 221/2009 dnia 13 listopada 
2009r.

26 600 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

26 600
 - zwiększenie planu dotacji na własne zadania bieżące zgodnie z 
decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 148 dnia 20 października 
2009r.

 - zwiększenie planu dotacji na własne zadania bieżące zgodnie z 
decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164 dnia 30 października 
2009r.

 - zwiększenie planu dotacji na własne zadania bieżące zgodnie z 
decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 184/2009 dnia 29 
października 2009r.

32 491

Plan dochodów po zmianie wynosi 43.336.187,-zł
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§ 2
W budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.

010 0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01030 0 74 Izby rolnicze

2850 74

01095 0 Pozostała działalność
4370 45  - zwiększenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług 
4430

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300  - przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych
4610    na koszty postępowania sądowego 

70095 0 Pozostała działalność
4260    - zwiększenie planu wydatków na zakup energii 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035 Cmentarze

4210  - przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych

4300

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 0 Administracja rządowa

4270  - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych
75022 0 Rada miasta

4410  - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe
4700    oraz na szkolenia pracowników

75023 Urząd miasta
4230 200  - zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych
4280 200    oraz pozostałych usług; zmniejszenie planu wydatków na
4300    zakup leków i materiałów medycznych oraz na podróże
4420    służbowe zagraniczne

75075 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4420  - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne

754 700 700

75416 700 700 Straż miejska
4210 700
4700 700

2 371

 - zwiększenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb 
rolniczych

2 297

2 252    telefonii stacjonarnej oraz na różne opłaty i składki - w związku 
z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów 
rolnych

6 000 6 000
6 000 5 000
6 000

5 000
1 000
1 000

4 200 4 200
4 200 4 200

4 200

4 200    na zakup materiałów do remontu kwater poległych (środki z 
dotacji od Wojewody Mazowieckiego)

11 200 11 200
2 000
2 000
2 500
1 500
1 000
5 200 11 200

11 000
5 000
1 500

1 500

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

 - przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wypo-
   sażenia na szkolenia pracowników
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Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.

758 74 0 RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 74 0 Rezerwy ogólne i celowe

4810 74  - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80148 Stołówki szkolne

4220

4220

4220

851 OCHRONA ZDROWIA
85153 0 Zwalczanie narkomanii

4170  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia 
4300    bezosobowe oraz na zakup pozostałych usług

85154 0 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4170  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia 
4390    bezosobowe, na zakup usług obejmujących wykonanie 
4430 100

852 POMOC SPOŁECZNA
85202 0 Domy pomocy społecznej

4330

85212

4010  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4110    na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na składki na
4120 340    fundusz pracy (zadania własne)
3110  - zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne,
4010    zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4110    na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na składki na
4120 420    fundusz pracy, na podróże służbowe krajowe, na szkolenia
4410 869    pracowników oraz na zakup akcesoriów komputerowych
4700    (zadania zlecone)
4750

85213 0

4130

4130

17 000 17 000
17 000 17 000

6 000  - zwiększenie planu wydatków na zakup żywności (w Szkole 
Podstawowej nr 3)

17 000  - zwiększenie planu wydatków na zakup żywności (w Gimnazjum 
nr 1)

11 000  - zwiększenie planu wydatków na zakup żywności (w Gimnazjum 
nr 2)

12 300 12 300
12 300
6 300
6 000

12 300
10 000
2 200

   opinii (wynagrodzenia biegłych za sporządzenie opinii z 
badania osób uzależnionych) oraz na różne opłaty i składki

146 099 176 199
17 000

17 000  - zwiększenie planu wydatków na opłaty za pobyt w domu opieki 
społecznej

29 899 46 379
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

14 000
2 140

29 899
10 600
15 800

1 000
1 210

3 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

1 331  - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne (zadania zlecone) 

1 669  - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne (zadania własne) 
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Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.

85214 0

3110

3110

85215 0 Dodatki mieszkaniowe

3110

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4010 500

4010  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
4110    na składki na ubezpieczenie społeczne, na składki na 
4120 144    fundusz pracy, na zakup materiałów i wyposażenia oraz
4210    zakup pozostałych usług; zmniejszenie planu wydatków na
4280    zakup usług zdrowotnych, na opłaty z tytułu zakupu usług 
4300    telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, na podróże
4360 500    służbowe krajowe oraz na różne opłaty i składki
4410 600
4430

85228 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4300

85295 Pozostała działalność

3110

3110

854 0 94 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 0 94 Pomoc materialna dla uczniów

3260 94

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90003 0 Oczyszczanie miasta
4210  - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów 

90004 40 Utrzymanie zieleni
4210  - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów,

26 600 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

15 000  - zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne - zasiłki 
okresowe (zadania własne)

11 600  - zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne - zasiłki 
stałe (zadania własne)

36 500

36 500  - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne 
(dodatki mieszkaniowe)

3 700 46 720
 - zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków w wysokości 
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w 
pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 
środowisku w 2009 roku 

39 223
1 153

3 700
1 500

2 000

1 100
4 000

4 000  - zwiększenie planu wydatków na zakup usług opiekuńczych 
(zadania własne)

72 000 36 500

36 500
 - zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne 
(świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, z tytułu 
wykonywanych prac społecznie użytecznych)

72 000  - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne 
(dożywianie)

 - zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów 
o charakterze socjalnym

8 300 8 300

8 060
8 060

8 000
8 000



4280 40    zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych
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Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. Zmniejsz. Zwiększ.
90095 300 200 Pozostała działalność

4210 200  - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów,

4590 300

Razem

§ 3
   W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków w działach 751 i 852 zmianie
ulega załącznik nr 5 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku" - zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 4
   W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków w działach 710 ulega zmianie załącznik
nr 6 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 5
   W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków w dziale 851 zmianie ulega załącznik
nr 7 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 6
Zarządzenie zostaje przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                        Burmistrz Miasta Gostynina

   zmniejszenie planu wydatków na odszkodowania wypłacane na 
rzecz osób fizycznych

205 873 238 364

Plan wydatków po zmianie wynosi 52.973.689,-zł

Gostynina na rok 2009 pn. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki 

                                         Włodzimierz Śniecikowski
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