
Uzasadnienie do  
Uchwała Nr 287/2010 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                                    o kwotę                        167.659 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                   145.189 zł 

       - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-357/10 z dnia 27.10.2010r. zwiększające plan 
dotacji celowej w rozdziale 01095 o kwotę 145.189 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych 
przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r. 
      
2.  Dochody własne                                                                       o kwotę                           22.470 zł 
     Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu : 
     - dochody z tytułu zwiększonych wpłat za wyŜywienie       20.500 zł  
     - wpływy z róŜnych dochodów                                               1.970 zł 
 

II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się                                                 o kwotę                         197.519 zł 
       w tym: 
       1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę          145.189 zł 

     zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 
zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r. 

 
       2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa       o kwotę                        5.000 zł 
         Zwiększenie środków na bieŜące utrzymanie remiz straŜackich i samochodów 
       3. Oświata i wychowanie     o kwotę                      21.330 zł 
           Przedszkole Samorządowe zwiększenie środków na zakup Ŝywności i odnowienie pokoju  

nauczycielskiego po zalaniu 
       4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                        8.000 zł 
           Dopłata dla Spółki ZECiUK do wywozu nieczystości płynnych 
       5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   o kwotę                      11.000 zł  
           Zwiększenie dotacji dla instytucji kultury na zakup wyposaŜenia  -krzesła do Wiejskiego Domu 

Kultury w Sypniewie           
      6. Kultura fizyczna i sport     o kwotę   7.000 zł 
         Zwiększenie środków dla klubu sportowego KORONA w Brzeźnicy 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się     o kwotę                     68.860 zł 
       w tym: 
       1. Administracja publiczna     o kwotę   8.000 zł 
       2. RóŜne rozliczenia – rezerwy     o kwotę                      60.860 zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się                                           o kwotę                       4.000 zł 
       w tym: 
       1. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej  
          w Samborsku       o kwotę   4.000 zł 



 
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się    o kwotę                   231.000 zł 
       w tym: 
       1. Wodociągowanie wsi Budy     o kwotę   2.000 zł 
       2. Budowa drogi ul. Narutowicza II etap   o kwotę            18.000 zł 
       3. Zakup serwera dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
          w Jastrowiu       o kwotę            10.000 zł 
      4. Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w północno- 
          zachodniej części miasta Jastrowia    o kwotę            10.000 zł 
      5. Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol.  o kwotę          180.000 zł 
      6. Remont budynku Wiejski Dom Kultury w Sypniewie o kwotę            11.000 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami  
i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  18.458 zł –  
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 222/2009. 
 
§ 2. Tworzy się rezerwy: 
 

a) ogólną w wysokości      36.841 zł 
b) celowe w wysokości   160.310 zł 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     10.000 zł 
b) na zmianę wynagrodzeń     150.310 zł 

 
§ 3. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2010r. wprowadza się zmiany: 
 
       1. Przychody zmniejsza się                                                     o kwotę                    266.000 zł 
           w tym: 
           - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek 
             i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się                    o kwotę                    266.000 zł 
 
 
       2. Ustala się deficyt na rok 2010                 w wysokości                                    3.443.275 zł 
 
 

 
 
 
 
 
 


