
Uzasadnienie do Uchwały Nr  298/2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 28 czerwca 2016r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
     
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                  2.253.321,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub  
    płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem  
   dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  o kwotę              49.537,00 zł 
Umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-023397 na realizację Projektu pn. „Znajomość języka 
oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ 
 
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b  
    ustawy realizowanych przez jednostki samorządu 
     terytorialnego       o kwotę            156.741,00 zł 
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „AKTYWNA INTEGRACJA W 
POWIECIE ZŁOTOWSKIM” o numerze 137/RPWP.07.01.02-IŻ-00-30-001/15 w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
    zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia  
    wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  
    w wychowaniu dzieci     o kwotę       2.000.000,00 zł 
Pismo FB-I-3111.174.2016.7 z dnia 23.06.2016r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2016r. rozdz. 85211 § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o 
pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
 
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  
      realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę              20.000,00 zł 
- dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 20.000,00 zł 
 
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
    gmin, powiatów, samorządów województw,  
    pozyskane z innych źródeł     o kwotę    7.043,00 zł 
Wymiana partnerska sportowców 
 
6. Dochody własne      o kwotę   20.000,00 zł 
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu  
   w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego     5.000,00 zł 
- zwrot VAT za lata ubiegłe         7.000,00 zł 
- wynajem pomieszczeń dla Niepublicznego Przedszkola     8.000,00 zł 
 
 



II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                      60.080,00 zł      
   w tym: 
1.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
   oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  o kwotę   60.000,00 zł 
 
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  o kwotę         80,00 zł 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę         2.239.401,00 zł 
       w tym: 
1.Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę   60.000,00 zł 
Zabezpieczenie środków na wypłaty  związane z roszczeniami z tytułu nabycia spadków i 
innych odszkodowań 

 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę                9.857,00 zł 
- Wydatki związane z realizacją Projektu pt „Znajomość języka oknem na świat”  
realizowanego w ramach programu ERASMUS+, wniosek realizuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Jastrowiu        + 54.222,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu zmniejszenie wydatków -    4.685,00 zł 
- Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zmniejszenie wydatków  -    5.680,00 zł 
- Urząd Gminy zmniejszenie wydatków     - 34.000,00 zł 
 
3.Pomoc społeczna      o kwotę                   2.000.000,00 zł 
realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
 
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę            156.741,00 zł 
Wydatki związane z realizacją Projektu pt. „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE 
ZŁOTOWSKIM”, projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
 
5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę     5.760,00 zł 
Wniosek Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu- wypłata nagrody jubileuszowej 
 
6. Kultura fizyczna      o kwotę     7.043,00 zł 
Realizacja programu partnerskiego wymiana sportowców. 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę              46.000,00 zł 
       w tym: 
1.Administracja publiczna     o kwotę   10.000,00 zł 
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę   10.000,00 zł 
3. Obsługa długu publicznego    o kwotę   20.000,00 zł   
4.Pomoc społeczna      o kwotę                6.000,00 zł 
  
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            120.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 13.300 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013. 
 
 
 
 


