
Uzasadnienie 
do Uchwały Nr  90/2012 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 15 marca 2012r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2012 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                             1.160 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę          1.160 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę       90.460 zł 
       w tym: 
      1. Transport i łączność     o kwotę       10.000 zł 
           ● zakup materiałów i wyposaŜenia § 4210 znaki drogowe   5.000 zł 
 
           ●zakup usług pozostałych § 4300 projekt organizacji ruch drogowego 5.000 zł 
 
      2. Bezpieczeństwo publiczne    o kwotę       54.190 zł 

StraŜ miejska 
 

● zakup materiałów i wyposaŜenia § 4210    14.190 zł 
Drukarki, komputer, niszczarki, UPS, program Microsoft Oficce,  
CEPIK-karty kryptograficzne       

 
●zakup usług pozostałych § 4300 wynajem radaru   37.000 zł 

 
 ●szkolenia pracowników § 4700      3.000 zł 
       
      3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę          1.270 zł 
 
      4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę        10.000 zł 
           ● dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
 
     5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę       15.000 zł 
            Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Narodzenia NMP w Sypniewie – wykonanie prac remontowych przy naprawie elewacji zewnętrznej 
 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę            500 zł 
       w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę            500 zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        61.200 zł 
   w tym: 
      1. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta  o kwotę       20.000 zł 
         750 – 75023 § 6050 
      2.  Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej  o kwotę       15.000 zł 
          754- 75416 § 6060 
      3.   Zakup programu e-mandat    o kwotę         6.200 zł 
 754- 75416 § 6060 



      4.  Zakup tablicy reklamowej LED   o kwotę        20.000 zł 
 921 – 92109 § 6220 
 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę     150.000 zł 
   w tym: 
1. Budowa nawierzchni drogi ul. Sikorskiego  o kwotę      140.000 zł 
 600-60016 § 6050 
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni  
    Ścieków       o kwotę        10.000 zł 
             900-90019 § 6230 
 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  71.620 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 84/2011. 
             

 
 
 
 


