
U z a s a d n i e n i e 
do UCHWAŁY Nr  307/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
z dnia 26 września 2013r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2013 

 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         423.407 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę          7.000 zł 
Odpłatność podopiecznych za pobyt w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu socjalnym 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      312.511 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19.09.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        76.590 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16.09.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w okresie wrzesień – październik 2013r 
 
4. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących gmin z zakresu edukacyjnej  
   opieki wychowawczej finansowanych w całości przez  
   budŜet państwa w ramach programów rządowych  o kwotę        27.306 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11.09.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r –„Wyprawka szkolna” 

 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           45.000 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę        45.000 zł 
Zmiana opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych za pobyt 
dziecka powyŜej 5 godzin 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      602.287 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę                   15.000 zł 
Promocja gminy 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę                 230.720 zł 
Środki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup leŜaków, wymiana okien w pokoju 
nauczycielskim i adaptacja dodatkowych pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowego 
oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę                 341.181 zł 
Środki na wynagrodzenia i pochodne  28.670 zł 
Środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  312.511zł 



  
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę   10.396 zł 
Przeniesienie wydatków budŜetowych na kwotę 16.910 
„Wyprawka szkolna” kwota 27.306 zł 
 
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę          4.990 zł  
Środki na wynagrodzenia i pochodne  
    
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę      257.180 zł 
       w tym: 
      1. Rezerwy      o kwotę      257.180 zł  
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        16.920 zł 
      w tym: 
    1. Wykonanie wjazdu na posesję przy  
        ul. śymierskiego 77-78     o kwotę          5.000 zł 
    2. Komputer nie gryzie-wyposaŜenie centrum edukacji  
       cyfrowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej  
       w Jastrowiu      o kwotę       11.920 zł 
         
VI. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę          5.520 zł 
   w tym: 
1. Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
    w Jastrowiu       o kwotę          5.520 zł  
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  32.771 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/2012. 
              
Tworzy się rezerwy : 

1) ogólną w wysokości   100.000 zł, 
2) celowe w wysokości    324.334 zł,  

         z tego: 
 a)    na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   84.200 zł, 
   b)   na wynagrodzenia       213.899 zł, 

            c)   na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
                 Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie     26.235 zł, 
  
Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2013r. wprowadza się zmiany:       
            1. Rozchody zwiększa się    o kwotę     21.900 zł 
           w tym:  
          - poŜyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków       

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
                                                                        zwiększa się o kwotę     21.900 zł  
 2. Deficyt budŜetu na rok 2013 w kwocie 2.647.813 zł, zostanie sfinansowany     
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
 
           § 9. Ustala się maksymalną kwotę poŜyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie do wysokości  271.900 zł. 
 
   


