
U z a s a d n i e n i e   do 
UCHWAŁY Nr  317/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
z dnia 28 listopada 2013r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2013 
 

  
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         217.714 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę                   42.560 zł 
● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu wpływy z opłat za wyŜywienie      10.580 zł 
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu dochody z najmu        1.380 zł 
● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie zwrot odprawy z lat ubiegłych 30.600 zł 
 
2. 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        98.564 zł 
środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        76.590 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20.11.2013r zwiększenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w 2013r 
   
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę            520 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę            520 zł 
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu dochody ze sprzedaŜy złomu   520 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę                 222.354 zł 
       w tym: 
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę                     4.000 zł 
● OSP zakup paliwa 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę                 194.667 zł 
● Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu  
   - realizacja projektu„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  
    jakości   usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  kwota 103.367 zł 
  - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 76.590 zł    
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu zmniejszenie wydatków       150  zł 
● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie wynagrodzenia i pochodne    14.860 zł 
 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                        150 zł 
●Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu zwiększenie wydatków       150  zł 
 
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                   23.537 zł 
● Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie wydatków (-)  3.000 zł 



●Powiat Złotowski dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Likwidacja 
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 
terenie powiatu złotowskiego w roku 2013”    10.000 zł 
●Oświetlenie ulic, placów i dróg     16.537 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        10.000 zł 
       w tym: 
      1. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę        10.000 zł  
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        31.000 zł 
      w tym: 
    1. Wykonanie schodów wejściowych do Przedszkola  
        Samorządowego w Jastrowiu    o kwotę         8.000 zł 
    2. Działania energooszczędne realizowane budynkach  
        znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego o kwotę       20.000 zł 
    3.Wykonanie projektu parku wraz z placem  
        zabaw ul. Zawiszy     o kwotę          3.000 zł 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę        25.120 zł 
      w tym: 
1. Przebudowa ul. Słowackiego w Jastrowiu   o kwotę        20.000 zł 
2. Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły  
    Podstawowej w Jastrowiu     o kwotę          3.000 zł 
3. Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
    w Jastrowiu       o kwotę          2.120 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  52.780 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/2012. 
             

   


