
Uzasadnienie  
Do Uchwały Nr 142/2012 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia  27  września 2012r. 

w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2012 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                           15.000 zł 
   w tym: 
1.Dochody własne      o kwotę        15.000 zł 
    w tym: 
    ● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności  
       za obiady 
    
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     234.893 zł 
       w tym: 

1. Transport i łączność     o kwotę       10.000 zł 
    ● bieŜące utrzymanie dróg           
 
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
    przeciwpoŜarowa     o kwotę       40.000 zł 
    ● StraŜ Miejska  opłaty za usługi pocztowe 
 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę     147.630 zł  
    ● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   kwota  51.870 zł 
    ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota    8.020 zł  
    ● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie  kwota  44.070 zł 
    ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  kwota  21.930 zł 
    ● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu  kwota  21.740 zł 
      

      4. Pomoc społeczna     o kwotę       13.300 zł 
          ● Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
       
      5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę       12.480 zł 
         ● Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury  kwota  11.500 zł 
         ● Dotacja podmiotowa dla Biblioteki   kwota       980 zł 
 
      6. Kultura fizyczna     o kwotę       11.483 zł 
          ● Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu   kwota       393 zł 
          ● Ośrodek Kultury w Jastrowiu   kwota  11.090 zł 
            w tym: naprawa centrali klimatyzacji na hali widowiskowo-sportowej 10.000 zł 
  
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę     210.953 zł 
       w tym: 
      1. Działalność usługowa     o kwotę       10.000 zł 

    ●Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
 
2. RóŜne rozliczenia     o kwotę     199.500 zł            

          Rezerwy po zmianach stanowią: 
            - rezerwa ogólna o kwotę    40.326 zł  

- rezerwa celowa o kwotę  350.500 zł 



 w tym: 
   • z zakresu zarządzania kryzysowego    kwota   79.000 zł 

• poręczenie części  gwarancji bankowej  dla Fundacji Lokalna  
Grupa Działania-Naszyjnik Północy z  siedzibą w Debrznie kwota   26.235 zł 

 • na wynagrodzenia      kwota 245.265 zł 
 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę         1.060 zł 
   ● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zwiększenie  kwota  340 zł 
   ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  zmniejszenie kwota         1.400 zł  
 

      4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę            393 zł  
          ●Opłaty przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska 
 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę          4.000 zł 
      w tym: 
    1. Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji  
        oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy  
        Powiatowej Policji w Złotowie    o kwotę          4.000 zł 
      
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę        12.940 zł 
   w tym: 
1. Zakup programu e-mandat     o kwotę          6.200 zł 
2.Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
   w Jastrowiu       o kwotę          6.740 zł 
 
 

 


