
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  198/2009 

Rady Miejskiej w   Jastrowiu 
z dnia   29 września   2009 r. 

 
I. Dochody bieŜące  zwiększa się    o kwotę                  85.161 zł 
   w tym:  
1.  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu  państwa na realizację własnych zadań bieŜących 
gmin   kwota 105.467 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.   
kwota  8.385zł  z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz kwota 76.776 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków stałych. 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę   601.742 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwota  574.018 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.   
● kwota  8.385zł   przeznaczona  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz 
● kwota 76.776 zł  przeznaczona  na wypłatę zasiłków stałych. 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r. 
● kwota 486.834 zł przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego,  
● kwota 2.023 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre 
osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej,  
 
 2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      27.724 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r. 
● kwota 18.834 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników,  
● kwota 8.890 zł przeznaczona na wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     246.660 zł 
      w tym: 
     1. Administracja publiczna    o kwotę       13.000  zł 
         - zakup nagród na Turniej Wsi     
     2. Oświata i wychowanie     o kwotę      233.660 zł 
         - wzrost wynagrodzeń 
                        
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę     772.241  zł 
      w tym: 
     1. RóŜne rozliczenia     o kwotę      246.660 zł 
         - rezerwa celowa 
 



     2. Oświata i wychowanie     o kwotę        18.834 zł 
        Kwota  przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego   
młodocianych pracowników. Środki te przekazane zostaną przez Wojewodę  na 
wyodrębniony rachunek w gminie i nie będą ujmowane w budŜecie gminy.  
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę      490.517 zł 
    Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego  
 
 4.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę          7.230 zł 
    Przesunięcie środków do działu 852 pomoc społeczna,  gdyŜ zgodnie pismem Wojewody 
Wielkopolskiego kwota zmniejszenia w dziale 852 stanowi kwotę 497.747zł 
 
 5. Kultura fizyczna i sport     o kwotę          9.000 zł 

     Przesunięcie z wydatków bieŜących kwoty 9.000 zł na wydatki majątkowe „ Zakup wiaty 
stadionowej-Stadion POLONIA  Jastrowie kwota          9.000 zł 
 
 
V. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę         18.000 
zł 
      w tym: 

   1.Remont domu przedpogrzebowego w Sypniewie o kwotę          5.000 zł 

   2. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do  

        Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie   o kwotę          4.000 zł 

   3. Zakup wiaty stadionowej-Stadion POLONIA  

       Jastrowie       o kwotę          9.000 zł 
      
VI. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę       9.000 zł 

      w tym: 

    1. Remont drogi w Sypniewku    o kwotę        6.000 zł   

    2. Wykonanie chodnika ul. 1Maja w Jastrowiu  I etap o kwotę        3.000 zł  

    § 2. Tworzy się rezerwy:        
1) ogólną w wysokości  41.285 zł; 
2) celowe w wysokości  113.340 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł, 
b) na zmianę wynagrodzeń  103.340 zł. 

 
                Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  162.207 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
     

 


