
Uchwała Nr  248/2010 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia   27 kwietnia  2010r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2010 

 
 

 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz. 1240) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W budŜecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 222/2009 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. z późniejszymi zmianami: 
 
1. Uchwała Nr 229/2010 Rady Miejskiej  z dnia 26.01.2010r. 
2. Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza G i M  z dnia 26.02.2010r. 
3. Uchwała Nr 240/2010 Rady Miejskiej  z dnia 30.03.2010r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę        376.599 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        155.979 zł 
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
    lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich o kwotę        220.620 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę        376.599 zł 
       w tym: 
      1. Pomoc społeczna     o kwotę            5.340 zł 
      2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę        220.620 zł 
      3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę        150.639 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę          27.000 zł 
      w tym: 
      1. Działalność usługowa     o kwotę          27.000 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę          27.000 zł 
      w tym: 
     1.Wodociągowanie wsi Budy    o kwotę           27.000 zł 
     
Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  55.850 zł- zmieniającym załącznik  
Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
      



        
§ 2. Podział dochodów i wydatków budŜetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budŜetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
§ 3. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3. 
 
§ 4. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2009-2011 
określa załącznik Nr 4. 
 
§ 5.Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej określone 
załącznikiem  Nr 5. 
 
§ 6. Wykaz dotacji na zadania bieŜące określa załącznik Nr 6. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

 
 
 


