
Uchwała Nr  364/2014 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 27 marca 2014r. 
 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2014 
 
 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. z 2013r, poz. 885 ze 
zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W budŜecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 329/2013 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r. z późniejszymi zmianami: 
1. Uchwała Nr 351/2014   Rady Miejskiej  z dnia 16.01.2014r 
2. Zarządzenie Nr 9/2014   Burmistrza G i M  z dnia 31.01.2014r. 
3. Zarządzenie Nr 14/2014   Burmistrza G i M  z dnia 05.02.2014r. 
4. Uchwała Nr 360/2014   Rady Miejskiej  z dnia 27.02.2014r 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         932.267 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        42.725 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę          4.400 zł  
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      885.142 zł 
     
I. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           59.041 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę        59.041 zł 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         570.005 zł 
   w tym: 
1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
   powiatów, samorządów województw,  
   pozyskane z innych źródeł     o kwotę        12.901 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje  
    i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  
   porozumień między jst     o kwotę      557.104 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     679.925 zł 
       w tym: 
      1. Turystyka      o kwotę         4.000 zł 



2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę       50.000 zł 
3. Działalność usługowa     o kwotę       10.000 zł 
4. Administracja publiczna     o kwotę         5.000 zł 
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę         3.000 zł 
6. Oświata i wychowanie     o kwotę                110.725 zł 
7. Pomoc społeczna      o kwotę                422.200 zł 
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                    5.000 zł 
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę        40.000 zł 
10. Kultura fizyczna      o kwotę        30.000 zł 
  
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      817.000 zł 
   w tym: 
1. Projekt odprowadzenia wód deszczowych ul. Boczna  
       w Jastrowiu      o kwotę          5.000 zł 
2. Zakup polbruku na parkingi przy drogach gminnych  
    na os. Wojska Polskiego w Jastrowiu   o kwotę        10.000 zł 
3. WyposaŜenie plaŜy miejskiej w Jastrowiu w sprzęt  
    rekreacyjny, zakup rowerów wodnych  
    oraz kamizelek asekuracyjnych    o kwotę        31.000 zł 
4. Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 7  
    w Jastrowiu       o kwotę        60.000 zł 
5. Remont szatni i sanitariatów Zakład Gospodarki  
    Mieszkaniowej w Jastrowiu    o kwotę        30.000 zł 
6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy  
   i Miasta Jastrowie      o kwotę        20.000 zł 
7. Jastrowskie vademecum turysty-wydanie publikacji 
    promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie  o kwotę        28.000 zł 
8. Wykonanie elewacji i remont dachu remizy OSP  
     Jastrowie       o kwotę        40.000 zł 
9. Wykonanie posadzki w remizie OSP Sypniewo  o kwotę        15.000 zł 
10. Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne Zespół Szkół  
     Samorządowych w Sypniewie    o kwotę        30.000 zł 
11. Wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły  
      Podstawowej w Brzeźnicy    o kwotę        10.000 zł 
12. Wykonanie cokołu na budynku szkoły i sali gimnastycznej  
       Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  o kwotę        20.000 zł 
13. Wykonanie placu zabaw w Zespole Szkół  
      Samorządowych w Sypniewie    o kwotę        20.000 zł 
14. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Publiczna  
      Szkoła Podstawowa w Jastrowiu    o kwotę       30.000 zł 
15. Wymiana nawierzchni boiska Publiczna Szkoła  
      Podstawowa w Brzeźnicy    o kwotę       30.000 zł 
16. Remont budynku gospodarczego i schodów wejściowych  
      w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu  o kwotę       50.000 zł 
17. Remont łazienek Przedszkole Samorządowe  
      w Jastrowiu      o kwotę       60.000 zł 
18. Modernizacja pomieszczeń szkoły Publiczne  
     Gimnazjum w Jastrowiu     o kwotę       20.000 zł 
19. Wykonanie cokołu na budynku Publicznego  
      Gimnazjum w Jastrowiu     o kwotę       30.000 zł 



20. Przebudowa instalacji gazowej w kuchni MGOPS  
      w Jastrowiu      o kwotę      15.000 zł 
21. Zakup wyposaŜenia kuchni MGOPS w Jastrowiu o kwotę    105.000 zł 
22. Wykonanie parkingu oraz naprawa pokrycia dachowego  
      na budynku gospodarczym Zespołu Mieszkań  
     Chronionych w Nadarzycach    o kwotę      30.000 zł 
23. Zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej  
     w Jastrowiu      o kwotę      25.000 zł 
24. Wykonanie dojścia do placu zabaw przy ul. Ogrodowej  
     w Sypniewie      o kwotę      25.000 zł 
25. Remont sanitariatów Ośrodek Kultury w Jastrowiu o kwotę      30.000 zł 
26. Zakup konsoli cyfrowej Ośrodek Kultury w Jastrowiu o kwotę      12.000 zł 
27. Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym  
      w Jastrowiu      o kwotę      36.000 zł 
 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 10.000 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013. 
 
§ 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. Wykaz dotacji na zadania bieŜące określa załącznik Nr 6. 
 
§ 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 7. 
 
§ 7. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2014r. wprowadza się zmiany: 
        1. Przychody zwiększa się    o kwotę     134.694 zł 
          w tym: 
         - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
         zwiększa się o kwotę     982.794 zł 
        - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę        848.100 zł  
       
       2. Rozchody zwiększa się    o kwotę       81.000 zł 
          w tym:  
         - poŜyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków       

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
zwiększa się o kwotę       81.000 zł 

 
       3. Deficyt budŜetu na rok 2014 w kwocie 2.456.515 zł, zostanie sfinansowany     
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
 



§ 8. Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w kwocie 
3.800.000 zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budŜetu Miasta i Gminy w kwocie 1.500.000 zł. 
 
§ 9. 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 2.300.000 zł; 
 
§ 10. Ustala się maksymalną kwotę poŜyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie do wysokości  81.000 zł. 
 
§ 11. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie w 2014 roku budŜetowym w wysokości 26.235 zł. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 


