
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  203/2009 

Rady Miejskiej w   Jastrowiu 
z dnia   27 października   2009 r. 

 
 

 
I. Dochody bieŜące  zwiększa się    o kwotę                 685.159 zł 
   w tym:  
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwota  319.208 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-289/09 z dnia 30.09.2009r  kwota 
116.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-310/09 z dnia 13.10.2009r  kwota 
200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21.10.2009r   kwota 3.208 
zł z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia zdrowotne 
 
2.  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu  państwa na realizację własnych zadań bieŜących 
gmin   kwota 365.951 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-316/09 z dnia 20.10.2009r.   
kwota  924 zł  z na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień  awansu zawodowego  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-322/09 z dnia 20.10.2009r.   
kwota 40.547 zł  na dofinansowanie wypłat  zasiłków okresowych 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21.10.2009r.   
kwota 224.054 zł  na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20.10.2009r.   
kwota 100.426 zł  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  
 o charakterze socjalnym. 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę   809.185 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne kwota 808.800 zł 
    - wpływy  od osób fizycznych o kwotę     248.000 zł:        
    - wpływy  z innych opłat         o kwotę   15.000 zł 
    - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa o kwotę 545.800 zł 
 
 2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu  państwa na realizację własnych zadań bieŜących 
gmin   kwota 385 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21.10.2009r  kwota 385 zł 
z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia zdrowotne 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      770.974 zł 
       w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę        10.124 zł 
          ● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   kwota  9.200 zł 



          ● na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 
     powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień  
     awansu zawodowego    kwota    924 zł 
            2. Ochrona zdrowia     o kwotę                   35.000 zł 

          ● wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

            i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  

           narkomanii     kwota          35.000 zł 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę      603.424 zł 
          ● opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej  kwota  5.000 zł 
          ● wypłata zasiłków celowych     kwota          15.000 zł 
          ● na wypłatę świadczeń rodzinnych    kwota       316.000 zł 
          ● na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
              niektóre świadczenia z pomocy społecznej   kwota          2.823 zł 
          ● na wypłatę zasiłków okresowych    kwota       40.547 zł 
          ● „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”   kwota     224.054 zł 
      4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                 100.426 zł 
         ● na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  
            o charakterze socjalnym     kwota     100.426 zł 
      5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę        22.000 zł 
          ● na prowadzenie „Wioski internetowej” w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie 
                    
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        50.000 zł 
      w tym: 

   1.Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń  

      w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu   o kwotę        50.000 zł 
      
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę      145.000 zł 

      w tym: 

    1. Remont budynku Wiejski Dom Kultury  Sypniewo o kwotę      145.000 zł   
   Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 139.390 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
      
§ 2. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2009r. wprowadza się zmiany: 
       1. Przychody zwiększa się   o kwotę       800.000 zł 
          w tym: 
          - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym   zwiększa się o kwotę     800.000 zł   
        
            2. Ustala się deficyt na rok 2009  w wysokości                          3.031.704 zł 

 


