
Uzasadnienie do  
Uchwała Nr 282/2010 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 26 października 2010r. 

 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                                    o kwotę                        186.583 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                         33.737 zł 
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego DPL 3101-21/10 z dnia 11.10.2010r. zwiększające plan 
dotacji celowej o kwotę  33.737 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 
listopada 2010r. 

2.  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację zadań bieŜących gmin                                              o kwotę                      151.346 zł 
     - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-336/10 z dnia 05.10.2010r. zwiększające plan 
dotacji celowej w rozdziale 80195 o kwotę 351 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach 
podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do 
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego 
      
     - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-350/10 z dnia 08.10.2010r. zwiększające plan 
dotacji celowej w rozdziale 85213 o kwotę 1.206 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie –składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 
 
     - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-359/10 z dnia 14.10.2010r. zwiększające plan 
dotacji celowej w rozdziale 85415 o kwotę 91.055 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie –
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e 
ustawy o systemie oświaty 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-354/10 z dnia 20.10.2010r. zwiększające plan 
dotacji celowej w rozdziale 85295 o kwotę 58.734 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie –
realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
 
3.  Dochody własne                                                                       o kwotę                           1.500 zł 
     Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej  
 

II. Dochody majątkowe zwiększa się                                            o kwotę                        663.964 zł 
     w tym: 
   1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  oraz prawa uŜytkowania  
       wieczystego   nieruchomości                  o kwotę                          51.964 zł 
   2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy  jednostkami samorządu terytorialnego 
        na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      
                o kwotę  306.000 zł     
środki z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
zadania „Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Jastrowiu w ramach programu „MOJE BOISKO-
ORLIK 2012”                                                    
  
 



 3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
      własnych gmin                                                                          o kwotę                         306.000 zł 
środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania 
„Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Jastrowiu w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 
2012”                                                    
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się                                                 o kwotę                         284.746 zł 
       w tym: 
       1. Administracja publiczna                                                        o kwotę                           44.700 zł 
           - odprawa dla Burmistrza   - 32.000 zł 
           - ekwiwalent za urlop Burmistrza  - 12.700 zł 
      2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           o kwotę                           33.737 zł 
          - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
            województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
     3. Pomoc społeczna                                                                     o kwotę                           92.490 zł 
         - Dzienny Dom Pomocy Społecznej na energię elektryczną kwota      5.000 zł 
         - MGOPS na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota   27.550 zł 
         - MGOPS na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota    1.206 zł 

      - MGOPS na dofinansowanie –realizacji programu „Pomoc państwa  
        w zakresie doŜywiania”                                                          kwota  58.734 zł    

 
 
    4. Edukacyjna opieka wychowawcza                                          o kwotę                         113.819 zł 
        - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
           dotacja celowa – 91.055 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 odrębne 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       22.764 zł 

 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się                                                 o kwotę                         46.200 zł 
       w tym: 
       1. RóŜne rozliczenia – rezerwy                                                   o kwotę                         32.700 zł 
           - rezerwa ogólna zwiększa się  o kwotę 12.000 zł 
           - rezerwa celowa zmniejsza się  o kwotę 44.700 zł 
       2. Oświata i wychowanie                                                            o kwotę                         13.500 zł 
 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami  
i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  67.990 zł –  
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 222/2009. 
 
 
 
 
 



§ 2. Tworzy się rezerwy: 
 

1) ogólną w wysokości      36.841 zł 
2) celowe w wysokości   221.170 zł 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     10.000 zł 
b) na zmianę wynagrodzeń     211.170 zł 

 
§ 3. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2010r. wprowadza się zmiany: 
 
       1. Przychody zmniejsza się                                                     o kwotę                        612.001 zł 
           w tym: 
           - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek 
             i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się                    o kwotę                        612.000 zł 
 
           - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek na finansowanie 
             zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
             z budŜetu Unii Europejskiej  zmniejsza się                      o kwotę                                    1 zł 
 
       2. Ustala się deficyt na rok 2010                 w wysokości                                        3.709.275 zł 
 
 
§ 4. Po dokonanych zmianach, zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 
        i poŜyczek na kwotę  5.052.665 zł, z tego na: 
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu                 500.000 zł; 

       2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu                                                       2.933.852 zł; 

       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

           poŜyczek i kredytów                                                                                             1.232.148 zł; 

       4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

           Pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej                                                            386.665 zł. 

 
 

 


