
Uchwała Nr 287/2010 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 9 listopada 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, 214, 222 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. 
4. Uchwała Nr 248/2010                          Rady Miejskiej                           z dnia 27.04.2010r. 
5. Uchwała Nr 257/2010                          Rady Miejskiej                           z dnia 25.05.2010r. 
6. Zarządzenie Nr 34/2010                       Burmistrza G i M                       z dnia 18.06.2010r. 
7. Uchwała Nr 260/2010                          Rady Miejskiej                           z dnia 30.06.2010r. 
8. Uchwała Nr 268/2010                          Rady Miejskiej                           z dnia 20.07.2010r. 
9. Zarządzenie Nr 45/2010                       Burmistrza G i M                       z dnia 30.07.2010r. 
10. Uchwała Nr 269/2010                        Rady Miejskiej                           z dnia 31.08.2010r.  
11. Uchwała Nr 277/2010                        Rady Miejskiej                           z dnia 28.09.2010r. 
11. Uchwała Nr 282/2010                        Rady Miejskiej                           z dnia 26.10.2010r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                                    o kwotę                    167.659 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                    145.189 zł 
  
 
3.  Dochody własne                                                                       o kwotę                      22.470 zł 
 

    
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się                                                 o kwotę           197.519 zł 
       w tym: 
       1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę           145.189 zł 
       2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa       o kwotę    5.000 zł 
       3. Oświata i wychowanie     o kwotę  21.330 zł 
       4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                        8.000 zł 
       5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   o kwotę                      11.000 zł  
       6. Kultura fizyczna i sport     o kwotę   7.000 zł 



 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się     o kwotę                     68.860 zł 
       w tym: 
       1. Administracja publiczna     o kwotę   8.000 zł 
       2. RóŜne rozliczenia – rezerwy     o kwotę                      60.860 zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się                                           o kwotę                       4.000 zł 
       w tym: 
       1. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej  
          w Samborsku       o kwotę   4.000 zł 
 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się    o kwotę                   231.000 zł 
       w tym: 
       1. Wodociągowanie wsi Budy     o kwotę   2.000 zł 
       2. Budowa drogi ul. Narutowicza II etap   o kwotę            18.000 zł 
       3. Zakup serwera dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
          w Jastrowiu       o kwotę            10.000 zł 
      4. Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w północno- 
          zachodniej części miasta Jastrowia    o kwotę            10.000 zł 
      5. Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol.  o kwotę          180.000 zł 
      6. Remont budynku Wiejski Dom Kultury w Sypniewie o kwotę            11.000 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami  
i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  18.458 zł –  
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 222/2009. 
 
§ 2. Tworzy się rezerwy: 
 

1) ogólną w wysokości      36.841 zł 
2) celowe w wysokości   160.310 zł 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     10.000 zł 
b) na zmianę wynagrodzeń     150.310 zł 

 
§ 3. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2010r. wprowadza się zmiany: 
 
       1. Przychody zmniejsza się                                                     o kwotę                    266.000 zł 
           w tym: 
           - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek 
             i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się                    o kwotę                    266.000 zł 
 
 
       2. Ustala się deficyt na rok 2010                 w wysokości                                    3.443.275 zł 
 
 
 
 
 



 
§ 4. Po dokonanych zmianach,  zmienia się  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  
       i poŜyczek na kwotę 4.786.665 zł, z tego na: 
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu              500.000 zł; 

       2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu                                                    2.667.852 zł; 

       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

           poŜyczek i kredytów                                                                                          1.232.148 zł; 

       4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

           pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej                                                         386.665 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 realizacja 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 2010-2012 
określa załącznik Nr 6. 
 
§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej określone  
       załącznikiem Nr 7. 
 
§ 10. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 8. 
 
§ 11. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych – fundusz sołecki z podziałem kwot na 
poszczególne sołectwa określa załącznik Nr 9. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 


