
 

 

Uchwała Nr  70/2019 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 30 maja 2019r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019 
 
 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. z 2019r. poz.506) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ze zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 16/2018 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. z późniejszymi zmianami: 
 
1. Zarządzenie Nr 18/2019   Burmistrza G i M                     z dnia 29.01.2019r. 
2. Uchwała Nr 35/2019   Rady Miejskiej    z dnia 26.02.2019r. 
3. Uchwała Nr 46/2019   Rady Miejskiej    z dnia 28.03.2019r. 
4. Zarządzenie Nr 47/2019   Burmistrza G i M                     z dnia 16.04.2019r. 
5. Zarządzenie Nr 55/2019   Burmistrza G i M                     z dnia 08.05.2019r. 
6. Zarządzenie Nr 62/2019   Burmistrza G i M                     z dnia 24.05.2019r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
   
1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2019r z kwoty 50.238.821,92 zł o kwotę 549.467,00 zł do kwoty 50.788.288,92 zł 
z tego: 
- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 47.666.101,92 zł o kwotę 405.467,00 zł do kwoty 
48.071.568,92 zł, 
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 2.572.720,00 zł o kwotę 144.000,00 zł do kwoty 
2.716.720,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 
2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2019r z kwoty 51.629.583,92 zł o kwotę 1.750.430,00 zł do kwoty 53.380.013,92 zł 
z tego: 
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 47.307.292,92 zł o kwotę 536.430,00 zł do kwoty 
47.843.722,92 zł. 
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 4.322.291,79 zł o kwotę 1.214.000,00 zł do kwoty 
5.536.291,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  3.919,50 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/2018. 
    
§ 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. Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 4. 
 
§ 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 5. 



 

 

 
§ 6. Dla zrównoważenia budżetu w 2019r. wprowadza się zmiany: 
          
1. Przychody zwiększa się z kwoty  3.010.734,00 zł o kwotę  1.200.963,00 zł do kwoty 
4.211.697,00 zł 
w tym: 
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
   zwiększa się o kwotę        1.261.697,00 zł 
 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  z 
kwoty 2.960.734,00 zł o kwotę 60.734,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł 
 
  
2. Deficyt budżetu na rok 2019 w kwocie 2.591.725,00 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
 
§ 7. Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 
4.400.000 zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.500.000 zł. 
 
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 
ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.900.000 zł; 
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
  
 


