
U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały  Nr  381/2014 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2014 
 : 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                    604.496,71 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            277.626,71 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2014.4 z dnia 26.03.2014r zmniejszenie 
dotacji celowej rozdziale 85295 o kwotę 462 zł  w celu dostosowania poziomu środków do 
zakresu  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2014.5 z dnia 28.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej rozdziale 85295 o kwotę 95.855 zł  z przeznaczeniem na pomoc finansową 
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do  
świadczenia pielęgnacyjnego  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.117.2014.3 z dnia 15.04.2014r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej  w rozdziale 01095 o kwotę 173.798,71 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 Szefa Krajowego Biura Wyborczego dnia 17.04.2014rzwiększenie dotacji celowej w 
rozdziale 75113 o kwotę 8.435 zł Wybory do Parlamentu Europejskiego 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę                  326.870,00 zł 
   Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.92.2014.5 z dnia 31.03.2014r.zwiększenie dotacji 
celowej w rozdziale 85415  o kwotę 150.000 zł   na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
dla uczniów o charakterze socjalnym 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I..3111.106.2014.6 z dnia 08.04.2014r.zwiększenie dotacji 
celowej  w rozdziale 85214 o kwotę  146.631 zł  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 
części gwarantowanej z budŜetu państwa 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I..3111.107.2014.6 z dnia 08.04.2014r.zwiększenie dotacji 
celowej  w rozdziale 85216 o kwotę  30.239 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
 
      
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę           655.296,71 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę           173.798,71 zł 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 170.390,89 zł  oraz na pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy kwota 3.407,82 zł 
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę    8.435,00 zł 
Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego  
 



3. Ochrona zdrowia      o kwotę  13.300,00 zł 
Wprowadzono do budŜetu w roku 2014 nie wykorzystane środki z 2013r z Gminnego 
Funduszu Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w kwocie 13.300 zł. 
 
4. Pomoc społeczna      o kwotę           272.263,00 zł 
wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa   146.631 zł 
wypłata zasiłków stałych         30.239 zł 
wypłata świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych    95.393 zł 
 
5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę           187.500,00 zł 
wypłata stypendiów dla uczniów dotacja celowa  150.000 zł + 37.500 zł   partycypacja w kosztach 
zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 
  
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę             50.800,00 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę  50.800,00 zł 
 
IV. Zmiany w wydatkach majątkowych 
1. Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Sypniewie zwiększenie     (+) 25.000,00 zł 
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. 2 Lutego  zmniejszenie     (-)  42.600,00 zł  
3. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i budynku  
    gospodarczego na terenie kąpieliska miejskiego   zwiększenie     (+) 40.000,00 zł 
4. Dofinansowanie utworzenia warsztatu konserwacji 
     i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych przy  
     Komendzie StraŜy PoŜarnej w Złotowie   zwiększenie     (+)   2.600,00 zł 
5. Wykonanie dojścia do placu zabaw przy  
      ul. Ogrodowej w Sypniewie    zmniejszenie     (-)  25.000,00 zł  
 
 
 
 

 


