
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  260/2010 
Rady Miejskiej   Jastrowie 
z dnia   30 czerwca   2010 r. 

 

 

I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę        52.913 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  7.872 zł 
-Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL 3101-12/10 z dnia 
22.06.2010r. o przyznaniu dotacji w rozdz. 75107 kwota 3.552 zł z przeznaczeniem na Wybory 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
-Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL 3101-15/10 z dnia 
28.06.2010r. o przyznaniu dotacji w rozdz. 75107 kwota 4.320 zł z przeznaczeniem na Wybory 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  realizację własnych zadań bieŜących 
gmin  o kwotę   45.041 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23.06.2010r. zwiększające 
plan dotacji celowej w rozdziale 85214 o kwotę 18.658 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków okresowych i w rozdziale 85216 o kwotę 26.383 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków stałych. 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę    127.212 zł 
   w tym: 
1.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
   oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę     127.212 zł 
 
     
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      165.613 zł 
       w tym: 
      1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę          7.872 zł 
         - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 
      2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
          przeciwpoŜarowa     o kwotę        10.000 zł 
          - wykonanie elewacji budynku OSP Jastrowie 
 
      3. Oświata i wychowanie     o kwotę          6.000 zł 
          - remont pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy 
 
      4. Pomoc społeczna     o kwotę        98.041 zł 
          Partycypacja w kosztach wypłaty - art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) stanowi, Ŝe kwota dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych bieŜących i inwestycyjnych nie moŜe stanowić więcej niŜ 
80% kosztów realizacji zadania, chyba Ŝe odrębnie przepisy ustawy stanowią inaczej w 



związku z powyŜszym Gmina i Miasto Jastrowie musi zabezpieczyć w budŜecie jako wkład 
własny środki na: 
● składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej      3.900 zł, 
● zasiłki stałe            49.100 zł, 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23.06.2010r. zwiększające 
plan dotacji celowej w rozdziale 85214 o kwotę 18.658 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków okresowych i w rozdziale 85216 o kwotę 26.383 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków stałych. 
 
      5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę        37.700 zł 
   Partycypacja w kosztach wypłaty stypendiów - art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) stanowi, Ŝe kwota dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych bieŜących i inwestycyjnych nie moŜe stanowić więcej niŜ 
80% kosztów realizacji zadania, chyba Ŝe odrębnie przepisy ustawy stanowią inaczej w 
związku z powyŜszym Gmina i Miasto Jastrowie musi zabezpieczyć w budŜecie jako wkład 
własny środki na: 
● dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 
zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty         37.700 zł. 
 
      6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę          6.000 zł 
-  za przeprowadzenie sprawozdania z badania monitoringowego wód podziemnych 
zamkniętego wysypiska śmieci 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        16.788 zł 
      w tym: 
      1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę                   16.788 zł 
- Sołectwo Brzeźnica przeniesienie wydatków bieŜących  na wydatki majątkowe 
 
V. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        31.300 zł 
      w tym: 
       1. Budowa drewnianej wiaty – altany Brzeźnica o kwotę        21.300 zł 
       2. Remont budynku przystanku autobusowego  
           w Sypniewie      o kwotę        10.000 zł 
    
Dokonuje się  przeniesień dochodów budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę  209.527  zł oraz 
wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 241.547 zł  - zmieniającym załącznik  Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały Nr 222/2009. 
 
 
 
 


