
Uzasadnienie do Uchwały Nr 312 /2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 30 sierpnia 2016r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
     
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     130.589,36 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę             21.000,00 zł 
Pismo Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27czerwca 2016r w sprawie 
przyznania kwoty 6.000,00 zł, ze  środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 
dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznej dla szkół 
podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 
 
Pismo Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25lipca  2016r w sprawie przyznania 
kwoty 15.000,00 zł, ze  środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 
dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych. 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                       60.589,36 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 22.08.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 50.141,36 zł z przeznaczeniem na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.220.2016.8 z dnia 18.08.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85213 o kwotę 10.448,00 zł z przeznaczeniem na 
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne i zasiłki dla opiekunów 
 
3. Dochody własne      o kwotę   49.000,00 zł 
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego    10.000,00 zł 
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,00 zł 
- wpływy z pozostałych odsetek          9.000,00 zł 
- wpływy z różnych opłat – dochody lat ubiegłych    10.000,00 zł 
 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    121.000,00 zł      
   w tym: 
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa  
     użytkowania wieczystego przysługującego osobom  
     fizycznym w prawo własności    o kwotę  10.000,00 zł 
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
    oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  o kwotę  50.000,00 zł 
 
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  o kwotę    3.000,00 zł 
 
 



4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
    udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego  
    na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
    i zakupów inwestycyjnych     o kwotę             58.000,00 zł 
- Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na 
zadanie „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w obrębie Sypniewa” 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            136.589,36 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę    5.000,00 zł 
Konserwacja rowów melioracyjnych 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę              71.141,36 zł 
- Wydatki związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej: 
podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć 
rewalidacyjnych 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu 3.360,00 zł 
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 1.107,00 zł 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 1.533,00 zł 
 
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów 
stomatologicznych 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu 5.000,00 zł 
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 5.000,00 zł 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 5.000,00 zł 
 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  
kwota 50.141,36 zł 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę   10.448,00 zł 
 
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne i zasiłki dla opiekunów kwota 10.448,00 zł 
 
4.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                       40.000,00 zł 
- oczyszczanie miasta  30.000,00 zł 
- sprawozdanie z badań wód opadowych oraz badań monitoringowych zamkniętego 
składowiska odpadów 10.000,00 zł 
 
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę   10.000,00 zł 
Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków 
 
  
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            115.000,00 zł 
 
 


