
Uchwała Nr 188/2015 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 29 września 2015r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 24/2014 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami: 
 
1. Zarządzenie Nr 14/2015   Burmistrza G i M                     z dnia 30.01.2015r. 
2. Uchwała Nr 39/2015   Rady Miejskiej    z dnia 03.02.2015r. 
3. Uchwała Nr 70/2015   Rady Miejskiej    z dnia 31.03.2015r. 
4. Uchwała Nr 81/2015   Rady Miejskiej    z dnia 28.04.2015r. 
5. Zarządzenie Nr 45/2015   Burmistrza G i M                     z dnia 30.04.2015r. 
6. Zarządzenie Nr 51/2015   Burmistrza G i M                     z dnia 22.05.2015r. 
7. Uchwała Nr 85/2015   Rady Miejskiej    z dnia 26.05.2015r. 
8. Zarządzenie Nr 58/2015   Burmistrza G i M                     z dnia 02.06.2015r. 
9. Uchwała Nr 96/2015   Rady Miejskiej    z dnia 23.06.2015r. 
10. Zarządzenie Nr 78/2015   Burmistrza G i M                     z dnia 31.07.2015r. 
11. Uchwała Nr 111/2015   Rady Miejskiej    z dnia 25.08.2015r. 
12. Zarządzenie Nr 95/2015   Burmistrza G i M                     z dnia 04.09.2015r 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     431.248,91 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę   12.185,00 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                      374.940,00 zł 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę             44.123,91 zł 
 
II Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę   33.622,24 zł 
w tym: 
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
    realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
    własnych gmin      o kwotę   33.622,24 zł 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            776.953,00 zł 
       w tym: 
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
    kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę                9.460,00 zł 
 



2. Oświata i wychowanie     o kwotę            232.739,00 zł 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę            519.754,00 zł 
 
4. Kultura fizyczna      o kwotę   15.000,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę            312.081,85 zł 
w tym: 

1. Rezerwy ogólne i celowe    o kwotę           308.721,85 zł 
2. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę               3.360,00 zł 

 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  28.664,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014. 
 
§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i 
paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
§ 3. Plan  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4. 
 
§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5. 
 
§ 5. Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 6. 
 
§ 6. Zmniejsza się:  
       1. rezerwę ogólną                                     o kwotę      53.418,85 zł 
       2. rezerwę celową                                     o kwotę   255.303,00 zł. 
Rezerwa po zmianie: 
1) ogólna wysokość                               84.346,15 zł 
2) celowa  wysokość                           446.932,00 zł    
      z tego: 
a)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie    93.000,00 zł, 
b)  na wynagrodzenia                    87.697,00 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               240.000,00 zł 
 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 



U z a s a d n i e n i e do  
Uchwały Nr 188/2015 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 29 września 2015r. 

 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 
 
  
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     431.248,91 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę   12.185,00 zł 
- wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększenie dochodów z tytułu 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych kwota 12.000,00 zł 
- wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży 
zniszczonych i zaczytanych książek kwota 185,00 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                      374.940,00 zł 
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przyznanie dotacji celowej na 
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 
25 października 2015r kwota 9.460,00 zł 
- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25.09.2015 zwiększenie 
dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
kwota 365.480,00 zł 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę             44.123,91 zł 
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r kwota 
6.359,91 zł 
- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23.09.2015 zwiększenie 
dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych kwota 40.982,00 zł 
- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25.09.2015 zmniejszenie 
dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota  ( -) 3.218,00 zł 
 
II Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę   33.622,24 zł 
w tym: 
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
    realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
    własnych gmin      o kwotę   33.622,24 zł 
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            776.953,00 zł 
       w tym: 
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
    kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę                9.460,00 zł 
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 
25 października 2015r kwota 9.460,00 zł 
 



2. Oświata i wychowanie     o kwotę            232.739,00 zł 
- wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu zwiększenie środków na wynagrodzenia i 
pochodne oraz wydatki bieżące kwota 12.605,00 zł 
- wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu zwiększenie środków na 
wynagrodzenia i pochodne ( nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, zastępstwa doraźne, 
nauczanie indywidualne) oraz wydatki bieżące kwota 129.050,00 zł 
- wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie zwiększenie środków na wynagrodzenia 
i pochodne ( odprawy emerytalne i rentowa,  nauczanie indywidualne) kwota 91.084,00 zł 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę            519.754,00 zł 
- wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu zwiększenie środków 
na: 
• wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące kwota 81.510,00 zł 
• wypłatę zasiłków celowych kwota 35.000,00 zł 
 
- decyzje Wojewody Wielkopolskiego: 
• zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych kwota 40.982,00 zł 
• zwiększenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego kwota 365.480,00 zł 
• zmniejszenie środków na  opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota (-) 3.218,00 zł 
 
4. Kultura fizyczna      o kwotę   15.000,00 zł 
- zwiększenie środków przeznaczonych na dotację dla Stowarzyszeń 15.000,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę            312.081,85 zł 
w tym: 

3. Rezerwy ogólne i celowe    o kwotę           308.721,85 zł 
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę               3.360,00 zł 

- wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu zmniejszenie środków na 
wynagrodzenia i pochodne 

 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  28.664,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014. 
 
 Zmniejsza się:  
       1. rezerwę ogólną                                     o kwotę      53.418,85 zł 
       2. rezerwę celową                                     o kwotę   255.303,00 zł. 
Rezerwa po zmianie: 
3) ogólna wysokość                               84.346,15 zł 
4) celowa  wysokość                           446.932,00 zł    
      z tego: 
a)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie    93.000,00 zł, 
b)  na wynagrodzenia                    87.697,00 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               240.000,00 zł 
 


