
U z a s a d n i e n i e  
do UCHWAŁY Nr 313 /2013 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
z dnia 24 października 2013r. 

w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2013 
  
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                    361.155,53 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę             12.370,00 zł 
● wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu zwiększenie o kwotę 15.000 zł 
● wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie zmniejszenie o kwotę   2.630zł 
zmniejszenie wpłat uczniów za posiłki 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę           208.032,53 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013r zwiększenie 
dotacji celowej rozdziale 85295 o kwotę 57.800 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową 
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 
marca 2013r, 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej  w rozdziale 01095 o kwotę 148.807,53 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, 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej  w rozdziale75011 o kwotę 1.425 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 
wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 
lutego 2012r wysokości składki rentowej. 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę         140.753,00 zł 
  Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.399.2013.6  z dnia 16.10.2013r.zwiększenie dotacji 
celowej o kwotę 47.811 zł  na dofinansowanie  wypłaty zasiłków stałych, 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.400.2013.6  z dnia 17.10.2013r.zwiększenie dotacji 
celowej o kwotę 800 zł  na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne,  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r.zwiększenie dotacji 
celowej   o kwotę 83.133 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym, 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111-402.2013.5 z dnia 21.10.2013r. .zwiększenie dotacji 
celowej   o kwotę 9.009 zł  na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla 
pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku. 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę        680,00 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę        680,00 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę           384.569,53 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            148.807,53 zł 
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. Administracja publiczna     o kwotę                1.425,00 zł 



uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem 
od dnia 1 lutego 2012r wysokości składki rentowej. 
 
3. Ochrona zdrowia      o kwotę              15.000,00 zł 
 zwiększone wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu przeznaczone na wydatki 
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi   
 
4. Pomoc społeczna      o kwotę            115.420,00 zł 
opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 800zł 
wypłaty zasiłków stałych kwota 47.811 zł 
wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę w 
środowisk kwota 9.009 zł. 
Realizacja wydatków  na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego kwota 57.800 zł 
 
5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę          103.917,00 zł 
wypłata stypendiów dla uczniów dotacja celowa  83.133 zł + 20.784 zł   partycypacja w kosztach 
zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę       42.734 zł 
       w tym: 
      1. Rezerwy      o kwotę        42.734 zł  
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        20.000 zł 
      w tym: 
    1. Wymiana bojlera na ciepłą wodę i dostosowanie instalacji w Publicznej  
         Szkole Podstawowej w Jastrowiu   o kwotę        20.000 zł 
            
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  115.330 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/2012. 
             
Tworzy się rezerwy : 

1) ogólną w wysokości     57.266 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, 
  

  


