
U z a s a d n i e n i e  
do Uchwały Nr 393/2014 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 12 czerwca 2014r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2014 
 
 
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 
zrealizowano większe wpływy z tytułu opłat  
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę       16.000 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                  16.000 zł 
Przeznaczenie wpływów związanych z gromadzeniem środków  z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska na zieleń w mieście 
  
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę       34.500 zł 
       w tym: 
1. Rezerwa ogólna      o kwotę       15.000 zł 
Rezerwę przeznacza się nadzielenie  poŜyczki  na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków  pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę       19.500 zł 
Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy kwota  11.000 zł 
Wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu  kwota   8.500 zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę       19.500 zł 
   Wprowadzone zmiany: 
 
1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Sypniewko  
     zwiększenie   o kwotę          (+)  150.000 zł 
2. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 
     zmniejszenie  o kwotę         (-)  150.000 zł 
 
3. Wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy  
     zmniejszenie   o kwotę        (-)      3.000 zł 
4. Wymiana nawierzchni boiska Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  
     zwiększenie  o kwotę       (+)   14.000 zł 
5. Modernizacja pomieszczeń szkoły Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu 

zwiększenie  o kwotę       (+)    8.500 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. 
 
 



Zmniejsza się:  
       1. rezerwę ogólna                                     o kwotę     15.000 zł, 
       2. rezerwę celowa 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 
 
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. 
 
 
 
 


