
Uzasadnienie do  
Uchwała Nr 51/2011 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 01.09.2011r. 

 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                          o kwotę                37.813 zł 
w tym          
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację własnych zadań bieŜących gmin   o kwotę       37.813 zł 
     ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3111-173/2011 z dnia 04.07.2011r. )zwiększenie   
dotacji celowej   na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach  Rządowego Programu 
Pomocy Uczniom w 2011r.  – „Wyprawka szkolna” kwota  18.563 zł, 
      ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3111-225/2011 z dnia 28.07.2011r. )zwiększenie   
dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych kwota 14.000 zł, 
      ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-261/2011 z dnia 18.08.2011r. )zwiększenie   
dotacji celowej na  zwrot części wydatków wykonanych w ramach  
         funduszu sołeckiego w 2010r.    kwota    5.250 zł. 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się                                  o kwotę                15.777 zł 
w tym: 
     1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
         inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  o kwotę       15.777 zł 
         ● Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-261/2011 z dnia 18.08.2011r. )zwiększenie   
dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach  
         funduszu sołeckiego w 2010r.    kwota    15.777 zł. 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się     o kwotę    185.404 zł 
       w tym: 
      1. Administracja publiczna     o kwotę      20.000 zł 
          ● promocja gminy – zorganizowanie poŜegnania lata, wydanie kalendarzy na rok 2012 
      2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę        3.000 zł 
          ● zakup paliwa dla OSP    kwota    3.000 zł 
      2. Oświata i wychowanie      o kwotę    123.510 zł 
          ● podwyŜka wynagrodzę nauczycieli o 7%  kwota  123.510 zł 
      3. Pomoc społeczna      o kwotę      14.000 zł 
          ●  wypłaty zasiłków okresowych   kwota  14.000 zł, 
 
      4. Edukacyjna opieka wychowawcza    o kwotę      24.894 zł  
          ● podwyŜka wynagrodzę nauczycieli o 7%  kwota   1.690 zł 
         ●  zwrotu podręczników w ramach Rządowego  
           Programu Pomocy Uczniom w 2011r. 
          – „Wyprawka szkolna”    kwota  23.204 zł, 
         W tym: kwota 18.563 zł pochodzi z przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego 
oraz kwota 4.641 zł jako partycypacja w kosztach wypłaty - art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) stanowi, Ŝe kwota dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych bieŜących i inwestycyjnych nie moŜe stanowić więcej niŜ 80% 
kosztów realizacji zadania, chyba Ŝe odrębnie przepisy ustawy stanowią inaczej w związku z 
powyŜszym Gmina i Miasto Jastrowie musi zabezpieczyć w budŜecie wkład własny  
 
 



IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się     o kwotę    131.814 zł 
       w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia - rezerwy     o kwotę               131.814 zł 

- rezerwa ogólna zwiększa się o    + 11.746 zł 
- rezerwa celowa zmniejsza się o  - 143.560 zł 
 w tym: 

   • z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o       + 5.000 zł 
 • na wynagrodzenia   zmniejsza się o   - 148.560 zł 
 
 
Dokonuje się przeniesień  wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 29.800 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/2011. 
      
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości    67.530 zł 

       2) celowe w wysokości    191.235 zł 

            a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       85.000 zł 

            b) na zmianę wynagrodzeń  80.000  zł, 

            c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
                Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł.  
        
 

 


