
Uchwała Nr  178/2009 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia   28 kwietnia  2009r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu 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 budŜecie 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. 
2. Uchwała Nr 162/2009 Rady Miejskiej  z dnia 03.03.2009r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę      7.084 zł 
   w tym: 
   1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜacych z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      7.084 zł 
    
  
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę    24.084 zł 
      w tym: 
      1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę      7.084 zł                 

2. Oświata i wychowanie     o kwotę    14.000 zł               
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę      3.000 zł            

III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę  157.000 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę  157.000 zł 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę  280.000 zł 
      w tym: 
     1. Modernizacja kuchni wraz z dobudową -  
        Oddział Przedszkolny Sypniewo   o kwotę  100.000 zł 
    2. Budowa kolektora  sanitarnego i deszczowego  
          w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy  
         i Puławskiego w Jastrowiu    o kwotę   180.000 zł 
    
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę  140.000 zł 
        w tym: 

   1. Budowa nawierzchni ul. Al. Wolności w Jastrowiu o kwotę  130.000zł              
2. Modernizacja ul. M.Konopnickiej w Jastrowiu  o kwotę    10.000 zł        

§ 2. Tworzy się rezerwy:        
1) ogólną w wysokości  110.335 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. 

                Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę   50.517 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
    § 3. Podział dochodów i wydatków budŜetowych na poszczególne działy, rozdziały i 
paragrafy klasyfikacji budŜetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4. 
 
§ 5. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5. 
 
§ 6. Wykaz pozostałych dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów określa 
załącznik Nr 6. 
 
§ 7.Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2009-2011 
określa załącznik Nr 7. 
 
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej określony załącznikiem Nr 8.  
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 


