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UCHWAŁA Nr 173/XX/2012
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 22 maja 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), Rada Gminy
Gostynin uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Gostynin na 2012 rok Nr 122/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia
29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 220.000,00zł
Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 30.704.908,34zł tj.:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 220.000,00zł do kwoty: 30.164.908,34zł
2) dochody majątkowe wynoszą: 540.000,00zł
Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 376.000,00zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 156.000,00zł
Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.758.908,34zł tj.:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 6.000,00zł, zmniejsza się o kwotę: 6.000,00zł
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 27.537.409,20zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 370.000,00zł, zmniejsza o kwotę: 150.000,00zł
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 5.221.499,14zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikami Nr 2a oraz 2b do niniejszej uchwały, zmieniającymi Załączniki Nr 2a i 2b do
Uchwały budżetowej.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Gostynin na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2012 rok.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Gostynin:
Tomasz Bronisław Lewandowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173/XX/2012
Rady Gminy Gostynin
z dnia 22 maja 2012 r.
DOCHODY

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dział 756 rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie dochodów o kwotę:
200.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych w związku z pozyskaniem nowego podatnika.
Dział 756 rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę: 20.000,00zł z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalinpiasku).
Łącznie zwiększenia Dział 756 – 220.000,00zł
Łącznie zmniejszenia Dział 756 – 0,00zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 173/XX/2012
Rady Gminy Gostynin
z dnia 22 maja 2012 r.
WYDATKI
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 173/XX/2012
Rady Gminy Gostynin
z dnia 22 maja 2012 r.
WYDATKI BIEŻĄCE

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dział 010 rozdz. 01010 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł na zakup usług pozostałych
(monitoring oczyszczalni ścieków).
Razem zwiększenia Dział 010 – 3.000,00zł.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dział 400 rozdz. 40002 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00zł na zakup usług pozostałych – badania
chemiczne wody.
Razem zwiększenia Dział 400 – 3.000,00zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 700 rozdz. 70005 – zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.
Razem zmniejszenia Dział 700 – 3.000,00zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 900 rozdz. 90095 – zmniejszenie wydatków bieżących z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie:
3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 – 3.000,00zł
Łącznie zwiększenia wydatków bieżących: 6.000,00zł
Łącznie zmniejszenia wydatków bieżących: 6.000,00zł
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Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 173/XX/2012
Rady Gminy Gostynin
z dnia 22 maja 2012 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dział 010 rozdz. 01010 - zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę: 370.000,00zł tj.:
- Zadanie inwestycyjne pn.. ,,Budowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie – I etap”- zostaje usunięte z załącznika: Wydatki
na zadania inwestycyjne na 2012r. staje się zadaniem wieloletnim tj. przeznaczonym do realizacji w latach 2012-2013 pn.
,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów” - ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Źródłem finansowania w roku 2012 są: dochody własne – 350.000,00zł; kredyty, pożyczki, papiery wartościowe - 700.000,00zł. Łączna kwota wydatków w latach 2012: 1.050.000,00zł.(zgodnie z WPF). Na
ww. zadaniu zwiększono środki w poz. dochody własne – o kwotę: 270.000,00zł. (220.000,00zł – źródłem: zwiększone
dochody własne, 50.000,00zł - zmniejszona wartości zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania części
poddasza na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu”). Zmniejszono wartość źródła
finansowania: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe o kwotę: 120.000,00zł - z 820.000,00zł. na 700.000,00zł. - przesuwając kwotę: 120.000,00zł na zadanie pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień.” - źródło finansowania: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe. Łączna kwota zwiększenia zadania na 2012r.: 150.000,00zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 120.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m. Lucień”- źródło finansowania: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 50szt” źródło finansowania: dochody własne.
Razem zwiększenia Dział 010 – 370.000,00zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 700 rozdz. 70005 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.:
,,Przebudowa budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków wraz z wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego”
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w Dziale 010.
Razem zmniejszenia Dział 700 – 50.000,00zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 801rozdz. 80101 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.:
,,Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Solcu ” z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w Dziale 010.
Razem zmniejszenia Dział 801-100.000,00zł
Łącznie zwiększenia wydatków majątkowych: 370.000,00zł
Łącznie zmniejszenia wydatków majątkowych: 150.000,00zł
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XX/2012
Rady Gminy Gostynin
z dnia 22 maja 2012 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

