
Uchwała Nr  93/2008
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia   18 marca  2008r.

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze 
zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 75/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 27 grudnia 2007r.  z późniejszymi zmianami:

1. Uchwała Nr 87/2008 Rady Miejskiej z dnia 26.02.2008r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 265.534 zł
   w tym:
   1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
         realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 108.900 zł
   2. Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 137.634 zł
   3. Dochody własne-wpływy z usług o kwotę   19.000 zł

II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 436.734 zł
     w tym:
     1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
        realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
        rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę  436.734 zł
  
III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                   961.194 zł
      w tym:
      1. Administracja publiczna o kwotę   16.500 zł
      2. Różne rozliczenia o kwotę 613.794 zł
      3. Oświata i wychowanie o kwotę 169.000 zł
      4. Pomoc społeczna o kwotę 108.900 zł
      5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę   20.000 zł 
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę   24.000 zł
      7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę     9.000 zł

IV. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę                     452.594 zł



     w tym:
      1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę         234 zł 
      2. Administracja publiczna o kwotę    15.860 zł 
      3. Pomoc społeczna o kwotę  436.500 zł

V. Wydatki  majątkowe zwiększa się o kwotę                    181.860 zł
      w tym:
     1. Zakup serwera do Urzędu Gminy i MIasta Jastrowie o kwotę    29.000 zł
     2. Zakup programu do "Elektronicznego Obiegu 
          Dokumentów" o kwotę    15.860 zł
     3. Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym 
         w Jastrowiu                    o kwotę    70.000 zł
      4. Wymiana pokrycia dachowego na Publicznym 
          Gimnazjum w Jastrowiu o kwotę    50.000 zł            5. 
Zakup mikrobusu do przewozu uczniów 
          niepełnosprawnych o kwotę    15.000 zł
      6. Budowa oświetlenia w Brzeźnicy o kwotę      2.000 zł       
VI. Wydatki  majątkowe zmniejsza się o kwotę                     150.000 zł
        w tym:
        1. Remont sali gimnastycznej Publiczna Szkoła 
            Podstawowa w Jastrowiu o kwotę   150.000 zł

§ 2. Tworzy się rezerwy w wysokości  803.044 zł
       w tym:
       1. rezerwa ogólna w wysokości   250.000 zł
       2. rezerwa celowa w wysokości   553.044 zł
          a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
              kryzysowego     10.000 zł           
           b) na zmianę wynagrodzeń  nauczycieli   543.044 zł

§ 3. Dla zrównoważenia budżetu w 2008r. wprowadza się zmiany:
      1. Przychody zwiększa się o kwotę  711.660 zł
          w tym:
           - przychody z tytułu innych 
            rozliczeń krajowych zwiększa się o kwotę 711.660 zł

        2. Ustala się deficyt na rok 2008 w wysokości 1.421.132 zł

 
§ 4. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4.



§ 6. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego i kwoty dotacji celowych na 
finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 6.

§ 8.Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 7.

§ 9. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
  

                                      
  

 


