
Uchwała Nr   384/2014 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia  22 maja 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 
5. Uchwała Nr 364/2014   Rady Miejskiej  z dnia 27.03.2014r 
6. Zarządzenie Nr 38/2014   Burmistrza G i M  z dnia 10.04.2014r. 
7. Uchwała Nr 381/2014   Rady Miejskiej  z dnia 24.04.2014r 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę    354.410 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    347.330 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        7.080 zł 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę           130 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę           130 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę               408.410 zł 
       w tym: 
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę        7.080 zł 
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę               401.330 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę                 53.870 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę      14.830 zł 
2. Pomoc społeczna      o kwotę                 39.000 zł 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                        40 zł 



  
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 40.190 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 

 


