
Uchwała Nr  162/2009
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia   3 marca  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.  z późniejszymi zmianami:

1. Uchwała Nr 161/2009 Rady Miejskiej z dnia 27.01.2009r.
wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 268.365 zł
   w tym:
   1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
    realizację zadań bieżacych z zakresu administracji 
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę   15.600 zł
   
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
      realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 252.765 zł

II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 528.767 zł
   w tym:
1. Udział gmin w podatku dochodowym od osób 
    fizycznych o kwotę        105 zł
2. Część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 153.962 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
    realizację zadań bieżacych z zakresu administracji 
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 374.700zł
 
III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 940.590 zł
      w tym:
      1. Transport i łączność o kwotę   20.000 zł 

2. Różne rozliczenia o kwotę 223.225 zł
      3. Oświata i wychowanie o kwotę 390.000 zł
      4. Pomoc Społeczna o kwotę 202.500 zł



      5. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę   65.865 zł
      6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę   30.000 zł 

7. Kultura fizyczna i sport o kwotę     9.000 zł  
         
IV. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 379.200 zł
      w tym:
      1. Pomoc Społeczna o kwotę 379.200 zł

V. Wydatki  majątkowe zwiększa się o kwotę 423.800 zł
      w tym:
     1. Modernizacja chodnika ul. M. Konopnickiej 
         w Jastrowiu o kwotę 200.000 zł
     2.Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Jastrowiu o kwotę   44.000 zł
     3. Wykonanie chodnika ul. Narutowicza o kwotę   23.000 zł 
     4. Zakup patelni elektrycznej Dzienny Dom Pomocy 
         Społecznej o kwotę     6.800 zł 
     5. Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń 
          w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu o kwotę 150.000 zł  
 
VI. Wydatki  majątkowe zmniejsza się o kwotę 369.300 zł
        w tym:
        1. Modernizacja ul. M.Konopnickiej w Jastrowiu o kwotę   17.000 zł 
        2. Wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie placu, 
            elewacji i trzech pracowni przedmiotowych 
            Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu o kwotę 350.000 zł

         3. Zakup obieraczki do ziemniaków Dzienny Dom 

             Pomocy Społecznej o kwotę      2.300 zł       
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości  267.335 zł;
2) celowe w wysokości 360.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) na zmianę wynagrodzeń  350.000 zł.

§ 3. Dla zrównoważenia budżetu w 2009r. wprowadza się zmiany:
        1. Przychody zwiększa się o kwotę      876.292 zł
          w tym:
          - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek 
            i kredytów na rynku krajowym   zmniejsza się o kwotę     144.000 zł           
          - przychody z tytułu innych 
            rozliczeń krajowych zwiększa się o kwotę 1.020.292 zł

        2. Ustala się deficyt na rok 2009 w wysokości 2.231.704 zł



§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 
3.720.292 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu                    500.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu                 2.231.704 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów                    988.588 zł.
      
          Dokonuje się  przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę   8.970 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008.
    
§ 5. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4.

§ 7. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Ustala się plan przychodów  i wydatków zakładów budżetowych określony  załącznikiem 
Nr 6.

§ 9. Wykaz pozostałych dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów okresla 
załącznik Nr 7.

§ 10. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 8.

§ 11.Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2009-2011 
określa załącznik Nr 9.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


