
Uchwała Nr 372/2017 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 21 lutego 2017r. 
 

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017 
     
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. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 222 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r, poz. 1870) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 351/2016 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami: 
 
1. Zarządzenie Nr 17/2017   Burmistrza G i M                     z dnia 30.01.2017r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2017r z kwoty 43.527.218,00 zł o kwotę 350.026,00 zł do kwoty 43.877.244,00 zł 
z tego: 
- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 42.824.218,00 zł o kwotę 350.026,00 zł do kwoty 
43.174.244,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 
2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2017r z kwoty 46.489.438,00 zł o kwotę 350.026,00 zł do kwoty 46.839.464,00 zł 
z tego: 
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 41.996.573,00 zł o kwotę 350.026,00 zł do kwoty 
42.346.599,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 14.300,00 zł i wydatków 
budżetowych na kwotę  25.764,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały  zmieniającym załącznik Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały Nr 351/2016. 
§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i 
paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
§ 3. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

                                                                      


