
U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały Nr 364/2014 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2014 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         932.267 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        42.725 zł 
środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę          4.400 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2014.4 z dnia 10.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej rozdziale 85295 o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem nadpłatę dodatku do 
świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku  realizowanego w oparciu 
o rządowy  program wspierania osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      885.142 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 80104 o kwotę 452.989 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w 
zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r  
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 85295 o kwotę 357.800 zł z przeznaczeniem na realizację 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 85219 o kwotę 74.353 zł   w celu dostosowania poziomu środków 
do zakresu realizowanych zadań. 
  
I. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           59.041 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę        59.041 zł 
Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r w sprawie informacji o 
wynikających z ustawy budŜetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014r rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej - zmniejszające część oświatową subwencji ogólnej 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         570.005 zł 
   w tym: 
1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
   powiatów, samorządów województw,  
   pozyskane z innych źródeł     o kwotę        12.901 zł 



Otrzymana refundacja wydatków z roku 2013  w ramach programu PROW „Budowa wiaty 
imprezowej we wsi Budy” 
2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje  
    i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  
   porozumień między jst     o kwotę      557.104 zł 
Dotacja z NFOŚ i GW przekazana przez lidera Starostwo Powiatowe Złotów w związku z 
zakończeniem przez Gminę i Miasto Jastrowie realizacji przedsięwzięć w ramach programu 
5.3 System zielonych inwestycji – Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej   
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     754.278 zł 
       w tym: 
1. Turystyka       o kwotę         4.000 zł 
2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę       50.000 zł 
3. Działalność usługowa     o kwotę       10.000 zł 
4. Administracja publiczna     o kwotę         5.000 zł 
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę         3.000 zł 
6. Oświata i wychowanie     o kwotę                110.725 zł 
7. Pomoc społeczna      o kwotę                496.553 zł 
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                    5.000 zł 
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę        40.000 zł 
10. Kultura fizyczna      o kwotę        30.000 zł 
  
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      817.000 zł 
   w tym: 
1. Projekt odprowadzenia wód deszczowych ul. Boczna  
       w Jastrowiu      o kwotę          5.000 zł 
2. Zakup polbruku na parkingi przy drogach gminnych  
    na os. Wojska Polskiego w Jastrowiu   o kwotę        10.000 zł 
3. WyposaŜenie plaŜy miejskiej w Jastrowiu w sprzęt  
    rekreacyjny, zakup rowerów wodnych  
    oraz kamizelek asekuracyjnych    o kwotę        31.000 zł 
4. Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 7  
    w Jastrowiu       o kwotę        60.000 zł 
 
5. Remont szatni i sanitariatów Zakład Gospodarki  
    Mieszkaniowej w Jastrowiu    o kwotę        30.000 zł 
6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy  
   i Miasta Jastrowie      o kwotę        20.000 zł 
7. Jastrowskie vademecum turysty-wydanie publikacji 
    promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie  o kwotę        28.000 zł 
8. Wykonanie elewacji i remont dachu remizy OSP  
     Jastrowie       o kwotę        40.000 zł 
9. Wykonanie posadzki w remizie OSP Sypniewo  o kwotę        15.000 zł 
10. Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne Zespół Szkół  
     Samorządowych w Sypniewie    o kwotę        30.000 zł 
11. Wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły  
      Podstawowej w Brzeźnicy    o kwotę        10.000 zł 
12. Wykonanie cokołu na budynku szkoły i sali gimnastycznej  
       Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  o kwotę        20.000 zł 
13. Wykonanie placu zabaw w Zespole Szkół  
      Samorządowych w Sypniewie    o kwotę        20.000 zł 
 



14. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Publiczna  
      Szkoła Podstawowa w Jastrowiu    o kwotę       30.000 zł 
15. Wymiana nawierzchni boiska Publiczna Szkoła  
      Podstawowa w Brzeźnicy    o kwotę       30.000 zł 
16. Remont budynku gospodarczego i schodów wejściowych  
      w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu  o kwotę       50.000 zł 
17. Remont łazienek Przedszkole Samorządowe  
      w Jastrowiu      o kwotę       60.000 zł 
18. Modernizacja pomieszczeń szkoły Publiczne  
     Gimnazjum w Jastrowiu     o kwotę       20.000 zł 
19. Wykonanie cokołu na budynku Publicznego  
      Gimnazjum w Jastrowiu     o kwotę       30.000 zł 
20. Przebudowa instalacji gazowej w kuchni MGOPS  
      w Jastrowiu      o kwotę      15.000 zł 
21. Zakup wyposaŜenia kuchni MGOPS w Jastrowiu o kwotę    105.000 zł 
22. Wykonanie parkingu oraz naprawa pokrycia dachowego  
      na budynku gospodarczym Zespołu Mieszkań  
     Chronionych w Nadarzycach    o kwotę      30.000 zł 
23. Zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej  
     w Jastrowiu      o kwotę      25.000 zł 
24. Wykonanie dojścia do placu zabaw przy ul. Ogrodowej  
     w Sypniewie      o kwotę      25.000 zł 
25. Remont sanitariatów Ośrodek Kultury w Jastrowiu o kwotę      30.000 zł 
26. Zakup konsoli cyfrowej Ośrodek Kultury w Jastrowiu o kwotę      12.000 zł 
27. Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym  
      w Jastrowiu      o kwotę      36.000 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  10.000 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013. 
 
        1. Przychody zwiększa się    o kwotę     209.047 zł 
          w tym: 
         - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
         zwiększa się o kwotę  1.057.147 zł 
        - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę        848.100 zł  
       
       2. Rozchody zwiększa się    o kwotę       81.000 zł 
          w tym:  
         - poŜyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków       

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
zwiększa się o kwotę       81.000 zł 

 
       3. Deficyt budŜetu na rok 2014 w kwocie 2.530.868 zł, zostanie sfinansowany     
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
 
 
 
 
 
 



Po sporządzeniu bilansu z wykonania budŜetu za 2013r.  
         Gmina i Miasto Jastrowie posiada wolne środki w wysokości 1.982.709,27 zł  
         z tego: 
          - środki pienięŜne   + 2.443.982,80 zł, 
          - naleŜności od budŜetów  +    104.383,46 zł, 
          - zobowiązania wobec budŜetów           - 293,00 zł, 
          - pozostałe zobowiązania                               -   94,99 zł, 
          - subwencja oświatowa na 2012r. -    565.269,00 zł. 
              ----------------------------------------------------------------- 
                  R a z e m       1.982.709,27 zł 
 
           Do budŜetu na 2014r. wprowadzono kwotę  982.794,00 zł 
 
 

 
 
 
 


