
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  /2009 

Burmistrza Gminy i Miasta   Jastrowie 
z dnia   23 czerwca    2009 r. 

 
I. Dochody bieŜące  zwiększa się    o kwotę                 22.800 zł 
   w tym:  
1.  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu  państwa na realizację własnych zadań bieŜących 
gmin   kwota 22.800 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-168/09 z dnia 17.06.2009r.  kwota 
22.800 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z 
uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie  Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2009r. –„Wyprawka szkolna”  
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę    39.800 zł 
      w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę    10.000 zł 
          - Przedszkole Samorządowe – wyposaŜenie dodatkowego oddziału przedszkolnego 
      2. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę     23.800 zł 
          -  dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą  
             Rady   Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r  kwota 22.800 zł 
        - pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub w formie zasiłku  
          kwota 1.000 zł 
       3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę      6.000 zł 
           - zwiększenie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia NMP  
            w Sypniewie z przeznaczeniem na wymianę okien w Kościele Filialnym  
            pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnicy 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę    66.000 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę    66.000 zł 
           - rezerwa ogólna 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę     49.000 zł 
      w tym: 

     1. Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu  o kwotę     40.000 zł 

     2.Wykonanie płyty z polbruku w Brzeźnicy Kol. o kwotę      9.000 zł       

§ 2. Tworzy się rezerwy:      
1) ogólną w wysokości  21.335 zł; 
2) celowe w wysokości 360.000 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł, 
b) na zmianę wynagrodzeń  350.000 zł. 

        Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę   147.770 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 

 


