
U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały Nr   384/2014 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia  22 maja 2014r. 

w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2014 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę    354.410 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    347.330 zł 
Środki na realizację projektu systemowego pt. „Pomocna Dłoń – Integracja ZagroŜonych 
Wykluczeniem” 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        7.080 zł 
Pismo Szefa Krajowego Biura Wyborczego dnia 15.05.2014r zwiększenie dotacji celowej w 
rozdziale 75113 o kwotę 7.080 zł Wybory do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na 
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę           130 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę           130 zł 
Wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu – dochody ze sprzedaŜy makulatury 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę               408.410 zł 
       w tym: 
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę        7.080 zł 
Wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych -  Wybory do 
Parlamentu Europejskiego  
 
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę               401.330 zł 
● Dotacja dla Ŝłobka  kwota   15.000 zł, 
● Realizacja projektu systemowego pt. „Pomocna Dłoń – Integracja ZagroŜonych 
Wykluczeniem”  kwota 386.330 zł (w tym udział środków własnych 39.000 zł) 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę                 53.870 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę      14.830 zł 
2. Pomoc społeczna      o kwotę                 39.000 zł 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                        40 zł 
 
Zmiany w wydatkach majątkowych  
● Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
   dla OSP w Jastrowiu  zwiększenie o kwotę  (+) 40.000 zł 
●Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 
   prawa handlowego   zmniejszenie o kwotę  (-) 40.000 zł 
  
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 40.190zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013. 


