
Uzasadnienie do Uchwały Nr 332/2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 25 października 2016r. 

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
     
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     969.509,06 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                      147.634,06 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 03.10.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80110 o kwotę 224,99 zł z przeznaczeniem na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10.10.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85215 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw.2016r. 
 
Pismo FB-I-3111.313.2016.8 z dnia 17.10.2016r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2016r. rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 20.991,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20.10.2016r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 119.418,07 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 drugi okres płatniczy 2016 roku. 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę             20.585,00 zł 
  Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13.10.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85213 o kwotę 8.585,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie 
składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I..3111.323.2016.8 z dnia 20.10.2016r.zwiększenie dotacji 
celowej  w rozdziale 85216 o kwotę  12.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
         
3. 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            800.000,00 zł 
Pismo FB-I-3111.288.2016.7 z dnia 29.09.2016r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2016r. rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
 
4. Dochody własne      o kwotę     1.290,00 zł 
Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu 
Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę na placu zabaw 
 



II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            996.509,06 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            119.418,07 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 drugi okres płatniczy 2016 
roku. 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę                1.514,99 zł 
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kwota 
224,99 zł 
Przedszkole Samorządowe zakup pomocy dydaktycznych 1.290,00 zł 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę            848.576,00 zł 
- realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kwota 800.000,00 zł 
-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota  8.585,00 zł. 
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw.2016r. kwota 7.000,00 zł 
- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 20.991,00 zł 
- wypłata  zasiłków stałych kwota 12.000,00 zł 
 
4. Kultura fizyczna      o kwotę   27.000,00 zł 
Udzielenie dotacji z zakresu kultury fizycznej 
 
III. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę              46.000,00 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę   19.000,00 zł 
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę              27.000,00 zł 
Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu  
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę              19.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –   25.334,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/2015. 
 
 
  
 
 


