
Uchwała Nr  393/2014 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 12 czerwca 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. 2013 r. poz. 594 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 
8. Uchwała Nr 384/2014   Rady Miejskiej  z dnia 22.05.2014r 
9. Zarządzenie Nr 51/2014   Burmistrza G i M  z dnia 28.05.2014r. 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                           16.000 zł 
   w tym: 
1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
    z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   o kwotę        16.000 zł  
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę       16.000 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                  16.000 zł 
  
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę       34.500 zł 
       w tym: 
1. Rezerwa ogólna      o kwotę       15.000 zł 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę       19.500 zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę       19.500 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 18.250 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. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3. 



 
§ 4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 4. 
 
§ 5.  Ustala się plan przychodów  i wydatków zakładu budŜetowego określony  załącznikiem  
Nr 5. 
 
§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy 
Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie 
określonym ustawą określa załącznik Nr 6. 
§ 7. Zmniejsza się:  
       1. rezerwę ogólną                                     o kwotę     15.000 zł, 
       2. rezerwę celową na inwestycje              o kwotę   150.000 zł. 
 
Rezerwy po zmianie: 
1) ogólna  wysokość                            139.765 zł, 
2) celowa  wysokość                           466.295 zł,  
      z tego: 
a)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie      89.000 zł, 
b)  na wynagrodzenia         181.060 zł, 
c)  na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
     Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie                    26.235 zł, 
d)  na inwestycje      170.000 zł 
 
§ 8. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2014r. wprowadza się zmiany: 
   
       1. Rozchody zwiększa się    o kwotę       15.000 zł 
          w tym:  
         - poŜyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków       

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
zwiększa się o kwotę       15.000 zł 

 
       2. Deficyt budŜetu na rok 2014 w kwocie 2.441.515 zł, zostanie sfinansowany     
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
 
§ 9. Ustala się maksymalną kwotę poŜyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie do wysokości  96.000 zł. 
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

 


