
U Z A S A D N I E N I E 
do  Uchwały   Nr  269/2010 
Rady miejskiej   Jastrowie 
z dnia   31 sierpnia   2010 r. 

 
I. Dochody bieŜące  zwiększa się    o kwotę              383.496 zł 
   w tym: 
1.Dochody własne   o kwotę      4.210 zł 
   ● Oświata i wychowanie  o kwotę      4.210 zł 
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu otrzymało odszkodowanie z Firmy Ubezpieczeniowej za 
włamanie  z kradzieŜą , zniszczony sprzęt komputerowy i okno w gabinecie pedagoga 
szkolnego kwota 2.530 zł, 
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie otrzymał odszkodowanie z Firmy 
Ubezpieczeniowej za zalanie klasy  kwota 1.680 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  realizację własnych zadań bieŜących 
gmin       o kwotę     374.286 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-192/10 z dnia 05.07.2010r  zwiększające 
plan dotacji celowej w rozdziale  85415 o kwotę 26.250 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-250/10 z dnia 03.08.2010r  zwiększające 
plan dotacji celowej w rozdziale  85295 o kwotę 303.072 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-261/10 z dnia 20.08.2010r. zwiększające 
plan dotacji celowej w rozdziale 85214 o kwotę  30.034 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków okresowych i w rozdziale 85216 o kwotę  14.930 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków stałych. 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
      o kwotę     5.000 zł 
 
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Złotowie na  dofinansowanie zadania „Park w 
Samborsku” będącego przedsięwzięciem związanym z ochroną przyrody. 
 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę             320 zł 
   w tym: 
1.Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę             320 zł 
   Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie sprzedaŜ na złom starego pieca 
     
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      601.319 zł 
       w tym: 
       1. Turystyka      o kwotę             680 zł 
           Skutek zaplanowanej podwyŜki wynagrodzeń w roku 2010 o 3%             
        
       2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę        10.000 zł 
           Udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia województwo Dolnośląskie   

dotkniętego powodzią z przeznaczeniem na odbudowę mienia gminnego  



      3. Działalność usługowa     o kwotę          7.000 zł 
          Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu nieczynnego Cmentarza  

Ewangelickiego na cele Cmentarza Komunalnego 
       
      4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
          przeciwpoŜarowa     o kwotę          9.750 zł 
          Zwiększone zuŜycie energii i gazu w okresie miesięcy zimowych od stycznia do 

kwietnia 2010r. oraz zwiększona liczba wyjazdów do wypadków i poŜarów przez 
jednostki OSP 

       
      5. Oświata i wychowanie     o kwotę      154.530 zł 
           - Skutek zaplanowanej podwyŜki wynagrodzeń w roku 2010 o 3%     
           ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  kwota 79.610 zł 
           ● Zespół Szkół samorządowych w Sypniewie  kwota 18.000 zł 
           ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  kwota 12.220 zł 
           ● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu   kwota 40.490 zł   
           - Zwiększenie wydatków bieŜących w związku z otrzymanym odszkodowaniem  
             z Firmy Ubezpieczeniowej   
            ● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   kwota 2.530 zł, 
            ● Zespół Szkół Samorządowych     kwota 1.680 zł 
 
       6. Pomoc społeczna     o kwotę      355.186 zł 
           - Skutek zaplanowanej podwyŜki wynagrodzeń w roku 2010 o 3%  
             ● Dzienny Dom Pomocy Społecznej    kwota     6.380 zł 
             ● Pozostała działalność      kwota        390 zł    
           -  realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” kwota 303.072 zł 
           -  wypłata zasiłków okresowych     kwota   30.034 zł 
           -  wypłata zasiłków stałych      kwota   14.930 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     kwota      390 z., 
 
      7. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę        32.813 zł 
          - dofinansowanie  zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”   kwota    26.250 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 „Wyprawkę szkolna”     kwota    6.563 zł 
 
      8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę          5.000 zł 
         - dofinansowanie zadania „Park w Samborsku” będącego przedsięwzięciem związanym 
z ochroną przyrody planowany koszt 15.000 zł. 



 
 
      9.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę        18.990 zł 
           -  Skutek zaplanowanej podwyŜki wynagrodzeń w roku 2010 o 3%  
               ● Domy i ośrodki kultury  kwota  15.830 zł 
               ● Biblioteki    kwota    3.160 zł 
 
    10.  Kultura fizyczna i sport    o kwotę          7.370 zł 
          - Skutek zaplanowanej podwyŜki wynagrodzeń w roku 2010 o 3%  kwota      370 zł, 
           - dofinansowanie dla sekcji siatkarzy      kwota  7.000 zł 
 
 
 IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się   o kwotę      229.503 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia - rezerwy    o kwotę                 229.503 zł 
          w tym: 
          ● rezerwa ogólna o kwotę   52.373 zł 
          ● rezerwa celowa o kwotę 177.130 zł 
 
V. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        12.000 zł 
      w tym: 
       1. Wykonanie płyty z polbruku przy Domu  
           Pogrzebowym w Sypniewie    o kwotę        12.000 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  295.246 zł - zmieniającym załącznik  Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały Nr 222/2009. 
 
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości      62.841 zł 

       2) celowe w wysokości    265.870 zł 

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

            b) na zmianę wynagrodzeń  255.870 zł 

 

 


