
UCHWAŁA Nr   344/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 30 grudnia 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 
7. Uchwała Nr 249/2013   Rady Miejskiej  z dnia 27.06.2013r 
8. Zarządzenie Nr 58/2013   Burmistrza G i M  z dnia 04.07.2013r. 
9. Zarządzenie Nr 65/2013   Burmistrza G i M  z dnia 30.07.2013r. 
10. Uchwała Nr 303/2013   Rady Miejskiej  z dnia 22.08.2013r 
11. Zarządzenie Nr 74/2013   Burmistrza G i M  z dnia 09.09.2013r. 
12. Uchwała Nr 307/2013   Rady Miejskiej  z dnia 26.09.2013r 
13. Zarządzenie Nr 82/2013   Burmistrza G i M  z dnia 30.09.2013r. 
14. Uchwała Nr 313/2013   Rady Miejskiej  z dnia 24.10.2013r 
15. Zarządzenie Nr 95/2013   Burmistrza G i M  z dnia 31.10.2013r. 
16. Uchwała Nr 317/2013   Rady Miejskiej  z dnia 28.11.2013r 
17. Uchwała Nr 343/2013   Rady Miejskiej  z dnia 19.12.2013r 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                             8.000 zł 
   w tym: 
  1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące  
      realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę          8.000 zł 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                          204.137 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        98.564 zł 
2. Dochody własne      o kwotę                 105.573 zł 
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                 174.100 zł 
   w tym: 
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania  
    wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
    w prawo własności                                                           o kwotę                             23.400 zł  
2.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
   oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę      110.000 zł 
3. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę                   40.700 zł 



 
IV. Dochody majątkowe zmniejsza się   o kwotę      640.259 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        33.469 zł  
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych  
   do sektora finansów publicznych na finansowanie lub  
   dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
    inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  
    finansów publicznych     o kwotę     583.290 zł 
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej  
    udzielanej między jst na dofinansowanie własnych  
    zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę        23.500 zł 
 
V. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę                 660.096 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę                     5.000 zł 
2. Leśnictwo       o kwotę                   10.000 zł 
3. Transport i łączność     o kwotę      101.500 zł 
4. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę              26.400 zł 
5. Działalność usługowa     o kwotę        70.000 zł 
6. Administracja publiczna     o kwotę            193.100 zł 
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę        11.360 zł 
8. Obsługa długu publicznego    o kwotę            111.426 zł 
9. RóŜne rozliczenia                                                       o kwotę                              1.220 zł     
10. Oświata i wychowanie                o kwotę        90.590 zł 
11. Pomoc społeczna                  o kwotę            7.000 zł 
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         o kwotę                     8.500 zł 
13. Kultura fizyczna                 o kwotę                   24.000 zł 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę      286.100 zł 
      w tym: 
1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
       w obrębie wsi Sypniewko    o kwotę       31.000 zł 
2.  Budowa wiaty imprezowej we wsi Budy   o kwotę         4.700 zł 
3. Budowa chodnika przy ul. I Armii WP w Sypniewie o kwotę         4.000 zł 
4. Budowa ul. 2 Lutego w Jastrowiu    o kwotę          2.300 zł 
5. Modernizacja ul. Al.Wolności    o kwotę        48.000 zł 
6. Przebudowa chodników ul. Grunwaldzka   o kwotę          2.800 zł 
7.  Przebudowa ul. Słowackiego    o kwotę        15.000 zł 
8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  
    ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu   o kwotę        22.000 zł 
9. Budowa drogi osiedlowej przy ul. Roosevelta  
    w Jastrowiu       o kwotę          1.000 zł 
10. Zagospodarowanie terenu plaŜy miejskiej w Jastrowiu o kwotę          5.900 zł 
11. Gmina Jastrowie-historia w kajaku, zakup kajaków  
        wraz z osprzętem     o kwotę          2.000 zł 
12. Ogrodzenie cmentarza komunalnego 
       w miejscowości Brzeźnica    o kwotę                     1.400 zł 
13. Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. M. Konopnickiej  



       w Jastrowiu      o kwotę      119.000 zł 
14. Redukcja wykluczenia cyfrowego na terenie gminy  
       Jastrowie       o kwotę        13.000 zł 
15. Remont mostu w Brzeźnicy    o kwotę          2.800 zł 
16. Zakup wyposaŜenia na gminne place zabaw  o kwotę          1.200 zł 
17. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej  
     w Brzeźnicy Kol.       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  –  16.200 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. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 6. 
 
 § 6. Wykaz dotacji na zadania bieŜące określa załącznik Nr 7. 
 
 § 7. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarka 
wodną określa załącznik Nr 8. 
 
 § 8. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2013r. wprowadza się zmiany: 
         1. Przychody zmniejsza się    o kwotę      283.900 zł 
           w tym: 
           - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
              i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę       283.900 zł  
             2. Deficyt budŜetu na rok 2013 w kwocie 2.363.913 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
 
           § 9. Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w 
kwocie 3.769.760 zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budŜetu Miasta i Gminy w kwocie 1.500.000 zł. 
 
           § 10. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŜyczek, o których mowa 
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.269.760 zł; 
 
            § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 § 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 


