
Uzasadnienie do Uchwały Nr 395/2017 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 25 kwietnia 2017r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     227.708,28 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                      227.708,28 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85215 § 2010 o kwotę 8.000,00 zł 
na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21.04.2017r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 219.708,28 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 pierwszy okres płatniczy 2017 roku. 
 
  
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    500.000,00 zł      
   w tym: 

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości    o kwotę           500.000,00 zł  

 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           227.708,28 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            219.708,28 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 pierwszy okres płatniczy 2017 
roku kwota 219.708,28 zł. 
 
2. Pomoc społeczna      o kwotę                8.000,00 zł 
 wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej  kwota 8.000,00zł 
 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            500.000,00 zł 
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie 
kwota 500.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 6.000,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 351/2016. 
      
 


