
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę                     69.289,00 zł
   w tym:
1. Dochody własne o kwotę    1.800,00 zł
● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu dochody z tytułu wynajmu stołówki

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
    realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 
   opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 
   budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę  56.489,00 zł
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 03.09.2014r zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna”

3.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
   gmin, powiatów, samorządów województw, 
   pozyskane z innych źródeł o kwotę                   11.000,00 zł
● Środki na realizację projektu  związanego z wymianą młodzieży z Polski i Niemiec – 
„Projekt dofinansowała  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”

II. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę                           70,00 zł
   w tym:
1.  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę         70,00 zł
● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu dochody z tytułu sprzedaży makulatury

III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę            243.923,00 zł
       w tym:
1. Administracja publiczna o kwotę  11.000,00 zł
● wydatki związane z wymianą młodzieży – pobyt  na obozie sportowym 
2. Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 13.000,00 zł
● wydatki związane z zakupem samochodu dla OSP Jastrowie, ubezpieczenie, transport
2. Oświata i wychowanie o kwotę  99.234,00 zł
● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu – zakup usług pozostałych 560,00 zł 
● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu - wynagrodzenia i pochodne 54.720,00 zł
● Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  -wynagrodzenia i pochodne 26.700,00 zł, 
zakup opału, bramek na boisko szkolne, bieżące remonty  11.800,00 zł
● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie- zakup szafek szkolnych 5.454,00 zł

3. Pomoc społeczna o kwotę  51.750,00 zł
● wynagrodzenia i pochodne – 30.430,00 zł,
● środki na rodziny zastępcze – 16.000,00 zł,
● bieżące wydatki – 5.320,00 zł

4. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę              68.939,00 zł
● Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu – „Wyprawka szkolna” 630,00 zł, zmniejszenie 
wydatków bieżących o kwotę 560,00 zł



● Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu -„Wyprawka szkolna” 26.200,00 zł, 
wynagrodzenia i pochodne 13.010,00 zł
● Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie -„Wyprawka szkolna” 5.400,00 zł,
● Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy -„Wyprawka szkolna” 3.600,00 zł, 
● Urząd Gminy i Miasta Jastrowie -„Wyprawka szkolna” 20.659,00 zł, 

IV. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę            187.110,00 zł
       w tym:
1. Różne rozliczenia o kwotę            187.110,00 zł
● rezerwy ogólne i celowe

V. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę    5.454,00 zł

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 10.710 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013.

Zmniejsza się: 
       1. rezerwę ogólną                                     o kwotę     57.110,00 zł,
       2. rezerwę celową                                     o kwotę   130.000,00 zł.

Rezerwy po zmianie:
1) ogólna  wysokość                              82.655,00 zł,
2) celowa  wysokość                           336.295,00 zł, 
      z tego:
a)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie    89.000,00 zł,
b)  na wynagrodzenia 51.060,00 zł,
c)  na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy 
     Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie               26.235,00 zł,
d)  na inwestycje

          170.000,00 zł
Dla zrównoważenia budżetu w 2014r. wprowadza się zmiany:
       1. Rozchody zwiększa się o kwotę      18.000 zł
          w tym: 
         - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków       

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
zwiększa się o kwotę      18.000 zł

2. Deficyt budżetu na rok 2014 w kwocie 2.423.515 zł, zostanie sfinansowany     przychodami
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków.

Ustala  się  maksymalną  kwotę  pożyczek  udzielanych  przez  Burmistrza  Gminy  i  Miasta
Jastrowie do wysokości  114.000 zł.


