
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  212/2009 

Rady Miejskiej w   Jastrowiu 
z dnia   24  listopada   2009 r. 

 
 

 
I. Dochody bieŜące  zwiększa się    o kwotę                 123.432 zł 
   w tym:  
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwota  119.432 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-346/09 z dnia 29.10.2009r  kwota 
47.775 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27.10.2009r  kwota 
71.657 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z 
województwa wielkopolskiego. 
 
2.  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu  państwa na realizację własnych zadań bieŜących 
gmin   kwota 4.000 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13.11.2009r.   
kwota 4.000 zł   z przeznaczeniem na opłacenie  zasiłków stałych wypłacanych z pomocy 
społecznej 
 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      150.332 zł 
       w tym: 
           1. Rolnictwo i łowiectwo    o kwotę       71.657 zł 
          Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
      2. Oświata i wychowanie     o kwotę        22.400 zł 
          -Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie      kwota  12.000 zł 
         - Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy     kwota   10.400 zł 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę        51.775 zł 
           - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń  
             z funduszu alimentacyjnego       kwota  47.775 zł 
          - opłacenie zasiłków stałych       kwota   4.000 zł 
     4. Kultura fizyczna i sport     o kwotę          4.500 zł 
         - Klub Piłkarski „KORONA” Brzeźnica     kwota   4.500 zł 
 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        26.900 zł 
      W tym: 
      1. RóŜne rozliczenia      o kwotę                   26.900 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę          5.517 zł 
      w tym: 

   1.Wodociągowanie wsi Budy    o kwotę          5.000 zł 

   2. Zakup obieraczki do ziemniaków Dzienny Dom  

       Pomocy Społecznej w Jastrowiu    o kwotę             517 zł 



      
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę          5.517 zł 

      w tym: 

    1. Remont pętli autobusowej   Sypniewo   o kwotę          5.000 zł   

     2. Zakup patelni elektrycznej Dzienny Dom  

       Pomocy Społecznej w Jastrowiu    o kwotę             517 zł 
 
 Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 30.145 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
      
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości    36.785 zł 

       2) celowe w wysokości    90.940 zł 

            a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       10.000 zł 

           b) na zmianę wynagrodzeń  80.940 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


