
Uzasadnienie  
Do Uchwały Nr 150/2012 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia  25 października 2012r. 

w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2012 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         147.890 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      127.422 zł 
 Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.390.2012.3 z dnia 19.10.2012r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej  w rozdziale 01095 o kwotę 127.422 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.  
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
       realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        11.638 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-366.2012.3 z dnia 09.10.2012r. dofinansowanie 

wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego 
pracę w środowisku kwota 11.371 zł 

● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-341.2012.3 z dnia 21.09.2012r. sfinansowanie prac 
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r do spraw awansu 
zawodowego nauczycieli kwota 267 zł 

 
3. Dochody własne      o kwotę          8.830 zł 
●Wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu o zwiększenie dochodów o kwotę 2.630 zł, 
●Wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie o zwiększenie dochodów o kwotę 6.200 zł, 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      154.890 zł 
       w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę     127.422 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. 

 
2. Administracja publiczna    o kwotę         6.617 zł 
Promocja jednostki samorządu terytorialnego  
 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę         9.480 zł  
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu – zakup materiałów do przeprowadzenia 
 prac remontowych po zalaniu kwota 2.480 zł,     
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Jastrowiu zwiększenie o kwotę 3.000 zł, 
Dowóz dziecka z Nadarzyc do Przedszkola w Szczecinku i koszty pobytu kwota 4.000 zł 
  
4. Pomoc społeczna     o kwotę       11.371 zł 

      Wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę 
w środowisku kwota 11.371 zł 

 
 



 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę       11.648 zł 
       w tym: 
      1. Ochrona zdrowia     o kwotę         4.648 zł 
       Przeniesienie wydatków bieŜących na wydatki majątkowe 
 
      2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę         7.000 zł 
     Schroniska dla zwierząt  
 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę          4.648 zł 
      w tym: 
    1. Zakup urządzenia sportowego - piłkarzyki  o kwotę          4.648 zł 
Zakup urządzenia z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone dla dzieci 
ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych. 
     
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  76.285zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 84/2011. 

             


