
Uzasadnienie do Uchwały Nr 194 /2015 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 27 październik 2015r. 

 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 
 
 
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     373.505,37 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę   22.310,00 zł 
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu kwota 22.000,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy kwota                  310,00 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę            126.419,37 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21.10.2015r. zwiększające 
dotację celową w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych dodatków energetycznych. 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 122.419,37 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 tym zakresie  przez gminy za drugi okres płatniczy 2015 roku. 
 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           210.016,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30.09.2015r zwiększenie 
dotacji celowej rozdział 80101 § 2030 na zakup książek niebędących podręcznikami, do 
bibliotek szkolnych –„Książka naszych marzeń” kwota 4.770,00 zł, 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08.10.2015r zwiększenie 
dotacji celowej rozdział 85214 § 2030 dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych kwota 
74.278,00 zł, 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.7 z dnia 15.10.2015r zwiększenie 
dotacji celowej rozdział 85219 § 2030 dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 
zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, 
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 kwota 17.450,00 zł 
 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015r zwiększenie 
dotacji celowej rozdział 85216 § 2030 dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 25.518,00 zł, 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015r zwiększenie 
dotacji celowej rozdział 85415 § 2030 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 88.000,00 zł. 
 



3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych  
   do sektora finansów publicznych na realizację zadań  
   bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów  
   publicznych       o kwotę  14.760,00 zł 
- Umowa dotacji Nr 257/U/400/671/2015 z dnia 12.10.2015r zawarta pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Opracowanie 
dokumentacji pn: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie” kwota 
14.760,00 zł 
 
II Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę   75.910,00 zł 
w tym: 
1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
    udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego  
    na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
    i zakupów inwestycyjnych     o kwotę              75.000,00 zł  
- Umowa nr 297/2015 z dnia 30.09.2015r zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z 
siedzibą Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na pomoc 
finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Budowy (przebudowy) dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Sypniewa kwota 70.000,00 zł, 
 
- Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07.10.2015r zwiększenie 
dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo” kwota 5.000,00 zł 
 
2. Dochody własne      o kwotę        910,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy kwota       910,00 zł 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            414.415,37 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            122.419,37 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 tym zakresie  przez gminy za drugi okres płatniczy 2015 
roku. 
2.Administracja publiczna     o kwotę                8.980,00 zł 
- Pozostała działalność – wynagrodzenia bezosobowe 
 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę                4.770,00 zł 
- zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych –„Książka naszych 
marzeń” kwota 4.770,00 zł, 
 
4. Ochrona zdrowia      o kwotę   22.000,00 zł 
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 22.000,00 zł 
 
5. Pomoc społeczna      o kwotę            121.246,00 zł 
- rozdział 85214 wypłata zasiłków okresowych kwota 74.278,00 zł, 
- rozdział 85215 wypłata dodatku energetycznego  4.000,00 zł 
- rozdział 85219  wypłata dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika 
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 
środowisku w roku 2015 kwota 17.450,00 zł 
-  rozdział 85216  wypłaty zasiłków stałych 25.518,00 zł, 



6. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę           110.000,00 zł 
- wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym dotacja 88.000,00 zł + udział środki 
własnych gminy 22.000,00 zł 
 
7. Gospodarka komunalna     o kwotę   25.000,00 zł 
- „Opracowanie dokumentacji pn: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 
Jastrowie”  
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę              22.000,00 zł 
       w tym: 

1. Działalność usługowa     o kwotę   22.000,00 zł 
 

V. Wydatki maj ątkowe zwiększa  się   o kwotę              57.000,00 zł 
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Sypniewo  + 90.000,00 zł 
- Budowa drogi w Sypniewie       +    5.000,00 zł 
- Opracowanie dokumentacji pn: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla  
   Gminy i Miasta Jastrowie       -   38.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  10.672,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014. 
 
 
 


