
Uzasadnienie do Uchwały Nr 341/2016 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 29 listopad 2016r. 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016 
     
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                       90.229,00 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                        54.619,00 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 03.11.2016 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 32.125,00 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 
 
Pismo FB-I-3111.376.2016.8 z dnia 21.11.2016r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2016r. rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 22.494,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
 
2. Dochody własne      o kwotę   35.610,00 zł 
w tym: 
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   o kwotę      330,00 zł 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  o kwotę    2.030,00 zł 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 33.250,00 zł 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się     o kwotę            127.000,00 zł 
w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę           127.000,00 zł 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za wyżywienie 
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         1.880,00 zł 
   w tym: 
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   o kwotę        60,00 zł 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  o kwotę    1.820,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę              52.609,00 zł 
       w tym: 
1. Pomoc społeczna      o kwotę              22.494,00 zł 
- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 22.494,00 zł 
 
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę  23.615,00 zł 
Oczyszczanie miasta   o kwotę  13.000,00 zł 
Oświetlenie ulic   o kwotę  10.615,00 zł 
 
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę   6.500,00 zł   
Sołectwo Samborsko zakup wyposażenia do świetlicy wiejskie (FS) 
 
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę            123.200,00 zł 
       w tym: 
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę                 6.200,00 zł 



2. Pomoc Społeczna      o kwotę            117.000,00 zł 
 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę              35.700,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –   80.057,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/2015. 
  
 
 


