
U z a s a d n i e n i e 
do Uchwała Nr  471/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 23 października 2014r. 
 
w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2014 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                    434.070,74 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę   42.830,00 zł 
● Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu  34.700 zł 
● Publiczna Szkoła Podstawowo w Jastrowiu   3.830 zł 
● Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   4.300 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę          134.895,74 zł 
 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 09.10.2014r. zwiększający 
dotację celową w rozdz. 85213 o kwotę 4.834,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.373.2014.8 z dnia 16.10.2014r. zwiększenie 
planu  dotacji celowej  w rozdziale 01095 o kwotę 117.116,74 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 Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15.10.2014r zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 85295 o kwotę 12.945,00 zł z przeznaczeniem na pomoc 
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych 
do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 
24  grudnia 2013r, 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę                  241.777,00 zł 
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08.10.2014r. zwiększający 
dotację celową w rozdz. 85214 o kwotę 103.057 zł 
 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z 
budŜetu państwa  
● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08.10.2014r. zwiększający 
dotację celową w rozdz. 85216 o kwotę kwota 40.839 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  
 
●Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.369.2014.3  z dnia 15.10.2014r.zwiększenie dotacji 
celowej w rozdz. 85213 o kwotę 1.881 zł  na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia 
zdrowotne,  
 
●Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I..3111.359.2014.8 z dnia 15.10.2014r.zwiększenie dotacji 
celowej   o kwotę 96.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym, 
 
 
 



4. 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              14.568,00 zł 
● Środki na realizację projektu  związanego z wymianą młodzieŜy z Polski i Niemiec – 
„Projekt dofinansowała  Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy” 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                      11.000,00 zł 
   w tym: 
1.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących  
   gmin, powiatów, samorządów województw,  
   pozyskane z innych źródeł     o kwotę                    11.000,00 zł 
● Środki na realizację projektu  związanego z wymianą młodzieŜy z Polski i Niemiec – 
„Projekt dofinansowała  Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy” 
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                      75.410,00 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę        110,00 zł 
● Publiczna Szkoła Podstawowo w Jastrowiu   110 zł 
 
2. Dotacje  otrzymane z państwowych funduszy celowych  
    na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
    inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  
    sektora finansów publicznych    o kwotę   75.300,00 zł 
● Środki finansowe z PFRON na realizację „Programu wyrównywania róŜnic między 
regionami II” zakup samochodu na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę           470.342,74 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę           117.116,74 zł  
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, 
 
2. Pomoc społeczna      o kwotę           233.556,00 zł 
Zwiększenie o kwotę  236.556,00 zł 
●Domy pomocy społecznej – opłata za pobyt w DPS i zakup wyposaŜenia  
  do kuchni        52.890,00 zł 
●Wspieranie rodziny           110,00 zł 
●Składki na ubezpieczenie zdrowotne     6.715,00 zł 
●Zasiłki i pomoc w naturze                   123.057,00 zł 
●Zasiłki stałe                      40.839,00 zł 
●Pozostała działalność-wspieranie osób uprawnionych  
  do świadczenia  pielęgnacyjnego             12.945,00 zł 
Zmniejszenie o kwotę  3.000,00 zł 
●Ośrodek pomocy społecznej     3.000,00 zł 
 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę            119.670,00 zł 
● wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (dotacja celowa 
kwota 96.000,00 zł plus udział środków własnych gminy 24.000,00 zł razem 120.000,00 zł) 
● zmniejszenie wydatków o kwotę 330,00 zł wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu 
 



V. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę   72.462,00 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę    28.170,00 zł  
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę   15.000,00 zł 
Zwiększenie o kwotę     9.000,00 zł 
● OSP zakup materiałów i usług 
Zmniejszenie o kwotę  24.000,00 zł 
● StraŜ gminna 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę   29.292,00 zł 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę           100.600,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –2.750,00zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013. 
 
 
 


