
Uchwała Nr   523/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 11 września 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
 
 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 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) 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 457/2017 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami: 
 
1. Zarządzenie Nr 18/2018   Burmistrza G i M                     z dnia 30.01.2018r. 
2. Uchwała Nr 466/2018   Rady Miejskiej    z dnia 07.02.2018r. 
3. Uchwała Nr 475/2018   Rady Miejskiej    z dnia 27.02.2018r. 
4. Uchwała Nr 487/2018   Rady Miejskiej    z dnia 27.03.2018r. 
5. Uchwała Nr 494/2018   Rady Miejskiej    z dnia 24.04.2018r. 
6. Zarządzenie Nr 43/2018   Burmistrza G i M                     z dnia 26.04.2018r. 
7. Zarządzenie Nr 44/2018   Burmistrza G i M                     z dnia 08.05.2018r. 
8. Uchwała Nr 509/2018   Rady Miejskiej    z dnia 29.05.2018r. 
9. Uchwała Nr 519/2018   Rady Miejskiej    z dnia 26.06.2018r. 
10. Uchwała Nr 521/2018   Rady Miejskiej    z dnia 16.07.2018r. 
11. Zarządzenie Nr 90/2018   Burmistrza G i M                     z dnia 29.08.2018r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
   
1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2018r z kwoty 49.480.771,65 zł o kwotę 140.706,79 zł do kwoty 49.621.478,44 zł 
z tego: 
- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 47.372.753,65 zł o kwotę 107.757,21 zł do kwoty 
47.480.510,86 zł, 
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 2.108.018,00 zł o kwotę 32.949,58 zł do kwoty 
2.140.967,58 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 
2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na 2018r z kwoty 58.266.270,65 zł o kwotę 140.706,79 zł do kwoty 58.406.977,44 zł 
z tego: 
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 46.529.390,65 zł o kwotę 69.431,00 zł do kwoty 
46.598.821,65 zł, 
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 11.736.880,00 zł o kwotę 71.275,79 zł do kwoty 
11.808.155,79 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  –  558.890,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 



§ 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 do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5. 
 
§ 5. Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 
 
§ 6. Wykaz wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji 
poszczególnym sołectwom w ramach środków z funduszu sołeckiego stanowi 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. 
 
  
 
 


