
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  257/2010 
Rady Miejskiej   Jastrowie 
z dnia   25 maja   2010 r. 

 
I. Dochody bieŜące  zwiększa się    o kwotę               173.503 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 112.803 zł 
      ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2010r. znak FB.I-3.3011-118/10 
zwiększające dotację celową  o kwotę 105.485 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 
oraz na pokrycie kosztów postępowania  w sprawie jego zwrotu, 
      ● Pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.05.2010r. znak DPL 3101-6/10 
zwiększające dotację celową  o kwotę  7.318 zł z przeznaczeniem na przygotowanie  
i przeprowadzenie Wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin  
    o kwotę 60.700 zł 
    ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.04.2010r. znak FB.I-3.3011-107/10 
zwiększające dotację celową  o kwotę 60.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      173.503 zł 
       w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę      105.485 zł 
          - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego           

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania  
w sprawie jego zwrot 

      2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę          7.318 zł 
          - Wybory  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę        60.700 zł 
          - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        21.500 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia (rezerwa ogólna)   o kwotę                   21.500 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        21.500 zł 
      w tym: 
       1. Budowa wiaty widowiskowo-edukacyjnej  
           w Jastrowiu      o kwotę        21.500 zł 
    
Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  20.928  zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 223/2009. 
 
 
 



§ 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości    115.214 zł 

       2) celowe w wysokości    443.000 zł 

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

           b) na zmianę wynagrodzeń  433.000 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


