
Uchwała Nr   161/2009
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia   27 stycznia  2009r.

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.
708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz.1832; z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 
poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 143/2008 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r.  wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę     24.176 zł
   w tym:
1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
    bieżące  realizowane na podstawie porozumień(umów) 
    między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę     24.176 zł
 
II. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                        28.125 zł
      w tym:
      1. Transport i łączność o kwotę       4.405 zł
      2. Administracja publiczna o kwotę       2.000 zł
      3. Oświata i wychowanie o kwotę     21.720 zł           
III. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę                        24.176 zł
      w tym:
      1. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę     24.176 zł

IV. Wydatki  majątkowe zwiększa się o kwotę                      150.000 zł
      w tym:
     1. Budowa kolektora  sanitarnego i deszczowego 
          w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy 
         i Puławskiego w Jastrowiu o kwotę   150.000 zł  
          

§ 2. Dla zrównoważenia budżetu w 2009r. wprowadza się zmiany:
      1. Rozchody zmniejsza się o kwotę      178.125 zł
          w tym:
           - spłaty otrzymanych  pożyczek 



              i kredytów zmniejsza się o kwotę 178.125 zł
       
       2. Ustala się deficyt na rok 2009 w wysokości    1.355.412 zł
      
          Dokonuje się  przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę   252.510 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008.
    
§ 3. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3.

§ 5.Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2009-2011 
określa załącznik Nr 4.

§ 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


