
UCHWAŁA Nr  249/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 27 czerwca 2013r. 
 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2013 
 
 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 ze zm.) 
 Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W budŜecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 162/2012 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami: 
1. Zarządzenie Nr 9/2013   Burmistrza G i M  z dnia 31.01.2013r. 
2. Uchwała Nr 193/2013   Rady Miejskiej  z dnia 21.02.2013r 
3. Uchwała Nr 203/2013   Rady Miejskiej  z dnia 21.03.2013r 
4. Uchwała Nr 217/2013   Rady Miejskiej  z dnia 25.04.2013r 
5. Zarządzenie Nr 32/2013   Burmistrza G i M  z dnia 30.04.2013r. 
6. Uchwała Nr 225/2013   Rady Miejskiej  z dnia 23.05.2013r 
wprowadza się następujące zmiany: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         337.891 zł 
   w tym: 
1. 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      304.980 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        32.911 zł 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           32.911 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        32.911 zł 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         139.500 zł 
w tym: 
 3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
     udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  
     na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
     i zakupów inwestycyjnych    o kwotę      139.500 zł  
IV. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      335.980 zł 
       w tym: 
1. Turystyka       o kwotę          5.000 zł 
2. Działalność usługowa     o kwotę     6.000 zł  
3. Administracja publiczna     o kwotę                   20.000 zł 
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę      304.980 zł  
V. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę        41.500 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę        41.500 zł 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      284.000 zł 
      w tym: 



    1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
        w obrębie wsi Sypniewko    o kwotę      160.000 zł 
    2. Dofinansowanie budowy chodników i zatok  
        autobusowych przy drodze powiatowej na terenie  
        gminy i miasta Jastrowie    o kwotę      100.000 zł 
   3. Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki  
       w Nadarzycach      o kwotę        20.000 zł 
   4. Budowa drogi osiedlowej przy ul. Roosevelta  
       w Jastrowiu      o kwotę          4.000 zł 
 VII. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę      134.000 zł 
   w tym: 
1. Modernizacja ul. Al. Wolności w Jastrowiu  o kwotę          4.000 zł 
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  
    ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu   o kwotę        20.000 zł 
3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  o kwotę      100.000 zł 
4. Remont mosty w Brzeźnicy    o kwotę        10.000 zł
      
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  114.721 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/2012. 
             
 § 2. Podział dochodów i wydatków budŜetowych na poszczególne działy, rozdziały  
 i paragrafy klasyfikacji budŜetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
 § 3. 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. 
 
 § 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5. 
 
 § 5.  Ustala się plan przychodów  i wydatków zakładu budŜetowego określony  
załącznikiem  Nr 6. 
 
 § 6. Tworzy się rezerwy : 

1) ogólną w wysokości   100.000 zł, 
2) celowe w wysokości    581.514 zł,  

         z tego: 
 a)    na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   84.200 zł, 
   b)   na wynagrodzenia       471.079 zł, 

            c)   na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
                 Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie     26.235 zł, 
  
 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 § 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 


