
Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  249/2013 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 27 czerwca 2013r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2013 
 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         337.891 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
    lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich o kwotę      304.980 zł 
Środki na realizację programu „Aktywne Jutro”  
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        32.911 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 03.06.2013r.zwiększajace 
plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           32.911 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        32.911 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 03.06.2013r.zmniejszajace 
plan dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         139.500 zł 
w tym: 
 3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
     udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  
     na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
     i zakupów inwestycyjnych    o kwotę      139.500 zł  
Gmina i Miasto Jastrowie w dniu 5 czerwca 2013r podpisała umowę z Województwem 
Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. 
Niepodległości 18, 61-713 Poznań z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Sypniewko” 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      335.980 zł 
       w tym: 
1. Turystyka       o kwotę          5.000 zł 
Remont pomostów na plaŜy miejskiej 
2. Działalność usługowa     o kwotę     6.000 zł 
Utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych 
 



3. Administracja publiczna     o kwotę                   20.000 zł 
Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac 
publicznych i interwencyjnych 
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę     304.980 zł 
Środki na realizację programu „Aktywne Jutro”  
    
V. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę        41.500 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę        41.500 zł 
Oczyszczanie miast i wsi 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      284.000 zł 
      w tym: 
    1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
        w obrębie wsi Sypniewko    o kwotę      160.000 zł 
    2. Dofinansowanie budowy chodników i zatok  
        autobusowych przy drodze powiatowej na terenie  
        gminy i miasta Jastrowie    o kwotę      100.000 zł 
   3. Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki  
       w Nadarzycach      o kwotę        20.000 zł 
   4. Budowa drogi osiedlowej przy ul. Roosevelta  
       w Jastrowiu      o kwotę          4.000 zł 
     
     
VII. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę      134.000 zł 
   w tym: 
1. Modernizacja ul. Al. Wolności w Jastrowiu  o kwotę          4.000 zł 
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  
    ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu   o kwotę        20.000 zł 
3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  o kwotę      100.000 zł 
4. Remont mosty w Brzeźnicy    o kwotę        10.000 zł
      
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  114.721 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/2012. 
             

 


