
Uzasadnienie do uchwały Nr 207 /2015 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 17 listopada 2015r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 
 
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                       78.040,00 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę     4.270,00 zł 
- wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie: 
  • zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności uczniów za posiłki  - 3.880,00 zł 
 • otrzymane odszkodowanie za wybitą szybę   - 390,00 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę              47.070,00 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 02.11.2015r. zwiększające 
dotację celową w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 47.070 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności 
oraz ustawy o dowodach osobistych. 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę              26.700,00 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.470.2015.4 z dnia 30.10.2015 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na 
realizację  wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.494.2015.4 z dnia 10.11.2015 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na 
realizację  wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
 
II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę              78.040,00 zł 
       w tym: 
1.Administracja publiczna     o kwotę              47.070,00 zł 
zwiększenie środków na wydatki związane z  realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo 
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę                3.330,00 zł 
- wnioski placówek oświatowych 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę              26.700,00 zł 
 zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją  wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 
 
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                   940,00 zł 
- wnioski placówek oświatowych 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  107.513,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014. 
 


