
Uzasadnienie do Uchwały Nr  264 /2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 26 kwietnia 2016r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                    862.245,01 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę  19.596,00 zł 
Pismo Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r w sprawie informacji o 
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016r o rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej – zwiększające udział gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych na 2016r 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę           194.579,01 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26.04.2016r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 194.579,01 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 pierwszy okres płatniczy 2016 roku. 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           644.050,00 zł 
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r kwota 
500.050,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów kwota 144.000 zł 
  
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  
    realizowane na podstawie porozumień między  
    jednostkami samorządu terytorialnego   o kwotę    4.020,00 zł 
Środki z Powiatu Złotowskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 
     
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     334.507,00 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę           315.507,00 zł 
Pismo Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r w sprawie informacji o 
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016r o rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej- zmniejszające część oświatową subwencji ogólnej 
na 2016r 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę             19.000,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2016.4 z dnia 07.04.2016r w sprawie 
zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na inwestycje i zapewnienie prawidłowej 
realizacji nowego zadania o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
 



III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    147.000,00 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            123.000,00 zł 
- Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na 
zadanie „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w 
miejscowości Brzeźnica Kol.” 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  
    administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
    gminom ustawami      o kwotę   19.000,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2016.4 z dnia 07.04.2016r w sprawie 
zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na inwestycje „Zakup serwera sieciowego 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu” 
 
3. Dochody własne      o kwotę    5.000,00 zł 
- dochody ze sprzedaży nieruchomości  
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            479.438,01 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            194.579,01 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 pierwszy okres płatniczy 2016 
roku. 
 
2.Administracja publiczna     o kwotę     7.139,00 zł 
Urząd Gminy i Miasta 
 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę              39.000,00 zł 
- Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie wypłata odprawy pośmiertnej 31.000,00 zł 
- Raport z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych związanych z termomodernizacją budynków oświatowych 8.000,00 zł 
 
4. Ochrona zdrowia      o kwotę   54.700,00 zł 
Wprowadzono do budżetu w roku 2016 nie wykorzystane środki z 2015r z Gminnego 
Funduszu Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w kwocie 54.700 zł. 
 
5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę                4.020,00 zł 
Środki z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 
 
6. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę            180.000,00 zł 
wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,  dotacja 
 kwota 144.000 zł udział środków własnych gminy kwota 36.000,00 zł 
 
  



V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę              19.000,00 zł 
       w tym: 
1. Pomoc społeczna      o kwotę   19.000,00 zł 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            214.300,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę  20.000 zł  oraz  
wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 32.000,00 zł zmieniającym załącznik Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały Nr 215/2015. 
 


