
Uzasadnienie do Uchwały Nr 254 /2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 22 marca 2016r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                      11.211,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę    5.712,00 zł 
Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL 3101-7/16 z dnia 21.03.2016r 
Środki na wymianę urn wyborczych 
 
2. Dochody własne      o kwotę  5.499,00 zł 
w tym:    
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy  o kwotę 2.200,00 zł 
§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  ( środki z 
PZU SA na program „Bezpieczna droga do przedszkola” oraz „Bezpieczne wakacje i wyjazd 
na zimowisko”     o kwotę 2.309,00 zł 
§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę    990,00 zł 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                      50.450,00 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę  50.450,00 zł 
w tym:    
§ 0570 wpływy z tytułu mandatów  o kwotę 50.000,00 zł 
§ 0830 wpływy z usług   o kwotę      450,00 zł 
  
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    150.110,00 zł      
   w tym: 

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę       110,00 zł  
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
powiatów, samorządów województw,  
pozyskane z innych źródeł    o kwotę           150.000,00 zł 

w dniu 18 marca 2016r Gmina i Miasto Jastrowie podpisała umowę, której stroną jest Skarb 
Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie na 
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jastrowiu, dz. Nr 3014 i 3012”, a udział w 
realizacji zadania wynosi 150.000,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            330.871,00 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę   50.900,00 zł 
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
    kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę     5.712,00 zł 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę              90.839,00 zł 
4. Pomoc społeczna      o kwotę              13.100,00 zł 
5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę   70.320,00 zł 
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę   60.000,00 zł 
7. Kultura fizyczna      o kwotę   40.000,00 zł 



  
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        2.400.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 25.000 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013. 
 
Dla zrównoważenia budżetu w 2016r. wprowadza się zmiany: 
        1. Przychody zwiększa się    o kwotę        2.620.000,00 zł 
          w tym: 
         - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
         zwiększa się o kwotę                  2.706.300,00 zł 
        - przychody z  zaciągniętych pożyczek  
            i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę           68.300,00 zł  
       - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie  
          zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  
          z budżetu Unii Europejskiej  zmniejsza się   o kwotę          18.000,00 zł 
 
     
       2. Deficyt budżetu na rok 2016 w kwocie 4.086.328 zł, zostanie sfinansowany     
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
 
Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 3.900.000 
zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i 
Gminy w kwocie 1.500.000 zł. 
 
 
Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2015r.  
         Gmina i Miasto Jastrowie posiada wolne środki w wysokości  3.787.016,78 zł  
         z tego: 
          - środki pieniężne   + 4.240.022,57 zł, 
          - należności od budżetów  +    146.898,22 zł, 
          - pozostałe należności   +           551,24 zł, 
          - zobowiązania wobec budżetów  -        8.853,25 zł, 
          - subwencja oświatowa na 2015r.  -    591.602,00 zł. 
              ----------------------------------------------------------------- 
                  R a z e m       3.787.016,78 zł 
 
           Do budżetu na 2016r. wprowadzono kwotę  2.706.300,00 zł 
 
 
 
 


