
Uchwała Nr  203 /2009 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia   27 października  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. 
3. Uchwała Nr 178/2009 Rady Miejskiej  z dnia 28.04.2009r. 
4. Uchwała Nr 180/2009 Rady Miejskiej  z dnia 19.05.2009r. 
5. Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza G i M  z dnia 05.06.2009r. 
6. Uchwała Nr 186/2009 Rady Miejskiej  z dnia 23.06.2009r. 
7. Uchwała Nr 190/2009 Rady Miejskiej  z dnia 15.07.2009r. 
8. Uchwała Nr 193/2009 Rady Miejskiej  z dnia 31.08.2009r. 
9. Uchwała Nr 198/2009 Rady Miejskiej  z dnia 29.09.2009r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę     685.159 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę    319.208 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę   365.951 zł 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę   809.185 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę    808.800 zł 
 2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę          385 zł 
  
 



 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      770.974 zł 
       w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę        10.124 zł 
      2. Ochrona zdrowia     o kwotę                   35.000 zł 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę      603.424 zł 
      4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                 100.426 zł 
      5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę        22.000 zł                        
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę         50.000 zł 
      w tym: 

   1.Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń  

      w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu   o kwotę         50.000 zł 
      
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę        145.000 zł 

      w tym: 

    1. Remont budynku Wiejski Dom Kultury  Sypniewo o kwotę        145.000 zł   
   
 Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 139.390 zł- zmieniającym załącznik  
Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
      
§ 2. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2009r. wprowadza się zmiany: 
       1. Przychody zwiększa się   o kwotę       800.000 zł 
          w tym: 
          - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym   zwiększa się o kwotę     800.000 zł   
        
            2. Ustala się deficyt na rok 2009  w wysokości                            3.031.704 zł 

 

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w kwocie  

         4.520.292 zł, z tego na: 

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

2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu       3.031.704 zł; 

       3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  
             poŜyczek i kredytów                         988.588 zł. 
 
         

§ 4.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 
kwocie 185.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

            i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 172.000 zł. 



            
      2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym  
          programie   przeciwdziałania narkomanii w wysokości  13.000 zł.  
 
§ 5. Podział dochodów i wydatków budŜetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budŜetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
§ 6. 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. 
 
§ 7. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5. 
 
§ 8. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2009-2011 
określa załącznik Nr 6. 
 
§ 9. Ustala się plan przychodów  i wydatków zakładu budŜetowego określony  załącznikiem   
       Nr 7. 
 
§ 10. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 8. 
 
§ 11. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
          i Gospodarki Wodnej  określa załącznik Nr 9. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
  
 

 
 
 
 
 
 


