
Uzasadnienie do Uchwały Nr 318/2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 27 września 2016r. 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
     
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                  1.228.720,91 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                     296.684,87 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13.09.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80110 o kwotę 35.898,87 zł z przeznaczeniem na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 13.09.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 801rozdz. 80101 o kwotę 90,00 zł,   z przeznaczeniem na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
 
Pismo FB-I-3111.254.2016.8 z dnia 13.09.2016r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2016r. rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 260.658,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
 
Pismo FB-I-3111.228.2016.6 z dnia 01.09.2016r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2016r. rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 38,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę            424.581,04 zł 
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r kwota 
4.031,04 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19.09.2016r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” kwota 377.950,00 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj, zatrudnienie przez gminę asystentów 
rodzinnych kwota 42.600,00 zł 
         
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej  
   opieki wychowawczej finansowanych w całości przez  
   budżet państwa w ramach programów rządowych  o kwotę    7.455,00 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 01.09.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 854 rozdz. 85415z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”  kwota 7.455,00 zł 
 
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 



realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę            500.000,00 zł 
Pismo FB-I-3111.271.2016.4 z dnia 13.09.2016r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2016r. rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                        8.342,00 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę     8.342,00 zł 
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie:  
- zwiększenie § 0750 wynajem Sali gimnastycznej  (+) 2.600,00 zł    
- zwiększenie § 0970 otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczeń klasowych 
(+)1.480,00 zł 
- zmniejszenie § 0830 wpływy z tytułu przygotowania posiłków (-) 12.900,00 zł 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
Zwiększenie § 0960 ( środki z PZU SA na program „Poprawa bezpieczeństwa w Szkole i 
Oddziale Przedszkolnym ” kwota  (+) 478,00 zł  
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                      43.498,68 zł      
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  o kwotę    4.290,00 zł 
- Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu – sprzedaż kotła wodnego        4.000,00 zł 
- Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie- sprzedaż złomu i szafy         230,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy –sprzedaż regałów bibliotecznych   60,00 zł 
 
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na  
     realizację inwestycji i  zakupów inwestycyjnych  
      własnych gmin      o kwotę             39.208,68 zł 
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r kwota 
39.208,68 zł  
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę         1.303.782,59 zł 
       w tym: 
1. Działalność usługowa     o kwotę   15.000,00 zł 
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrysy do założenia 
ksiąg wieczystych Osiedle Sosnowe w Jastrowiu 
2. Administracja publiczna     o kwotę   18.880,72 zł 
Środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę              70.655,87 zł 
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kwota 
37.488,87 zł 
Dowożenie uczniów do szkół kwota 19.000,00 zł 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota 3.860,00 zł 
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie kwota 10.307,00 zł 
 
4. Pomoc społeczna      o kwotę         1.199.246,00 zł 
- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 260.658,00 zł 
- realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kwota 500.000,00 zł 
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny kwota  38,00 zł. 



- wydatki na rodziny zastępcze kwota 18.000,00 zł 
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 
377.950,00 zł 
- zatrudnienie przez gminę asystentów rodzinnych kwota 42.600,00 zł 
 
 
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę              43.905,00 zł 
       w tym: 
1. Transport i łączność     o kwotę   10.000,00 zł 
2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę     5.000,00 zł 
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę     8.000,00 zł 
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę   14.905,00 zł 
Zwiększenie: środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych kwota (+) 7.455,00 zł 
Zmniejszenia: stypendia dla uczniów wkład własny gminy kwota  (-) 19.500,00 zł 
                       Świetlice szkolne     kwota (-)   2.860,00 zł 
5. Kultura fizyczna      o kwotę     6.000,00 zł 
  
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę                4.000,00 zł 
„Modernizacja pomieszczeń szkolnych i ogrodzenia Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu” 
 
 
 
 
  
 
 


