
Uchwała Nr 264/2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 26 kwietnia 2016r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 215/2015 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami: 
1. Zarządzenie Nr 14/2016   Burmistrza G i M                     z dnia 29.01.2016r. 
2. Uchwała Nr 242/2016   Rady Miejskiej    z dnia 16.02.2016r. 
3. Zarządzenie Nr 25/2016   Burmistrza G i M                     z dnia 29.02.2016r. 
4. Uchwała Nr 254/2016   Rady Miejskiej    z dnia 22.03.2016r. 
5. Zarządzenie Nr 38/2016   Burmistrza G i M                     z dnia 31.03.2016r. 
6. Zarządzenie Nr 45/2016   Burmistrza G i M                     z dnia 13.04.2016r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
     
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                    862.245,01 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę  19.596,00 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę           194.579,01 zł 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           644.050,00 zł 
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  
    realizowane na podstawie porozumień między  
    jednostkami samorządu terytorialnego   o kwotę    4.020,00 zł 
     
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     334.507,00 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę           315.507,00 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę             19.000,00 zł  
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    147.000,00 zł      
   w tym: 
 1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
    udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego  
    na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
    i zakupów inwestycyjnych     o kwotę            123.000,00 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  
    administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
    gminom ustawami      o kwotę   19.000,00 zł  



3. Dochody własne      o kwotę     5.000,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            479.438,01 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            194.579,01 zł 
2. Administracja publiczna     o kwotę     7.139,00 zł 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę              39.000,00 zł 
4. Ochrona zdrowia      o kwotę   54.700,00 zł 
5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę                4.020,00 zł 
6. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę            180.000,00 zł 
  
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę              19.000,00 zł 
       w tym: 
1. Pomoc społeczna      o kwotę   19.000,00 zł 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            214.300,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę  20.000 zł  oraz  
wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 32.000,00 zł zmieniającym załącznik Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały Nr 215/2015. 
 
§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i 
paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
§ 3. Plan  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących 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 bieżące określa załącznik Nr 6. 
 
§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną 
określa załącznik Nr 7. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 


