
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  178/2009 

Burmistrza Gminy i Miasta   Jastrowie 
z dnia   28 kwietnia    2009 r. 

 
I. Dochody bieŜące  zwiększa się    o kwotę               7.084 zł 
   w tym:  
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota  zł 7.084 zł 
- Krajowe Biuro Wyborcze – pismo DPL 3101-11/09 z dnia 03.04.2009r. w sprawie 
przyznania środków na Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 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   
           - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego            
      2. Oświata i wychowanie     o kwotę    14.000 zł 
           - Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie na prace remontowe placu apelowego,   
odwodnienie liniowe placu oraz remont schodów w budynku przy ul. Szkolnej               
     3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę      3.000 zł 
        - opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2009-2012” 
            
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę  157.000 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę  157.000 zł 
          - rezerwa ogólna 
 
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  130.000 zł                
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


