
U Z A S A D N I E N I E
do  Uchwały   Nr  136/2008

Burmistrza Gminy i Miasta   Jastrowie
z dnia   25 listopada    2008 r.

I. Dochody bieżące  zwiększa się o kwotę                 689.821 zł
   w tym: 
1. Dochody własne o kwotę       23.000 zł
    W tym:
    - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu o kwotę   8.000 zł
    - Dzienny Dom Pomocy Społecznej o kwotę 15.000 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 495.000 zł
-   Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13.11.2008r.  kwota 
480.000zł  z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych  i kwota 15.000 zł   z 
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, 

3.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin   kwota 171.821 zł
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-452/08 z dnia 03.11.2008r.  kwota 
110.660 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-4481/08 z dnia 13.11.2008r.  kwota 
35.000 zł  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i  kwota 26.161 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem 
kosztów utrzymania

II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę     4.800 zł
    w tym:
    1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   o kwotę  4.800 zł
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-4481/08 z dnia 13.11.2008r.  kwota 
4.800 zł  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej.

III. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 192.000 zł
       w tym:
  1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
      dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
      i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
      finansów publicznych o kwotę  192.000 zł
 
IV. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę              737.341 zł
      w tym:
      1. Gospodarka mieszkaniowa o kwotę   10.000 zł
          - gospodarka gruntami i nieruchomościami



      2. Administracja publiczna o kwotę   10.000 zł  
          - wypłata odprawy emerytalnej
      3. Oświata i wychowanie o kwotę   31.720 zł
         - Przedszkole Samorządowe odprawa emerytalna kwota 5.720 zł
         - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota 8.000 zł
         - Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy kwota 8.000 zł
         - Publiczne Gimnazjum  w Jastrowiu kwota           10.000 zł 
     
     4. Pomoc społeczna o kwotę 677.021 zł
         - Dzienny Dom Pomocy Społecznej kwota 15.000 zł
         - MGOPS w Jastrowiu kwota          662.021 zł

      5. Kultura fizyczna i sport o kwotę     8.600 zł
          - szkolenie trenerów kwota 2.000 zł
         - wyjazd sekcji karate na Mistrzostwa Europy kwota 6.600 zł

V. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę                  3.195 zł
      w tym:
      1. Pomoc społeczna o kwotę      3.195 zł
          - dodatki mieszkaniowe

VI. Wydatki  majątkowe zwiększa się o kwotę                  6.000 zł
      w tym:
     1. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze 
         powiatowej w Sypniewie o kwotę       6.000 zł

VII. Wydatki  majątkowe zmniejsza się o kwotę               275.250 zł
        w tym:
        1. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej 
            Nr 1010P o kwotę     75.000 zł
        2. Zakup wiaty przystankowej w Samborsku o kwotę       6.000 zł
        3. Zakup mikrobusu do przewozu uczniów 
            niepełnosprawnych o kwotę   100.000 zł
        4. Zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej 
            w Jastrowiu o kwotę      94.250 zł
§ 2. Dla zrównoważenia budżetu w 2008r. wprowadza się zmiany:
      1. Rozchody zwiększa się o kwotę      28.125 zł
          w tym:
           - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
              i kredytów zwiększa się o kwotę 28.125 zł
        2. Ustala się deficyt na rok 2008 w wysokości 1.393.007 zł
   Dokonuje się  przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę   61.390 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 75/2007.
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