
Uzasadnienie do Uchwały Nr 438/2017 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 31 października 2017r. 

 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     492.505,78 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                      127.171,78 zł 
 
zwiększenia dotacji   o kwotę  128.482,83 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2017.4 z dnia 10.10.2017r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85215 § 2010 o kwotę 7.000,00 zł 
na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej 
-  Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24.10.2017r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 121.482,83 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. 
 
zmniejszenia dotacji   o kwotę  1.311,05 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2017.4 z dnia 11.10.2017r zmniejszenie 
dotacji celowej  w dziale 801, rozdziale  80101 § 2010 o kwotę 1.063,78zł,  i  w dziale 801, 
rozdziale  80110 § 2010 o kwotę 247,27zł dotyczącej sfinansowania wyposażenia szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           365.334,00 zł 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2017.4 z dnia 10.10.2017r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 2.303,00 zł z 
przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 
ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” o kwotę 267.031,00 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017r zwiększenie 
dotacji celowej rozdział 85219 § 2030 o kwotę 18.000,00 zł 
dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika 
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 
środowisku w roku 2017  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.382.2017.7 z dnia 23.10.2017r zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 801, rozdziale  80101 § 2030 o kwotę 14.000,00zł  z przeznaczeniem 
na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 



 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23.10.2017r o zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 64.000 zł 
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
         
II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           501.616,83 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            121.482,83 zł 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
  
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  o kwotę     8.800,00 zł 
zabezpieczenie środków na ubezpieczenie samochodów 
  
3. Oświata i wychowanie     o kwotę             14.000,00 zł 
realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 
 
4. Pomoc społeczna      o kwotę            294.334,00 zł 
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej kwota 7.000,00 zł 
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej kwota 2.303,00 zł 
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 
267.031,00 zł 
wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 
kwota 18.000,00 zł 
  
5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę             50.000,00 zł 
Wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
Przyznana dotacja na rok 2017stanowi kwotę 164.000,00 zł w budżecie po stronie wydatków 
zabezpieczono kwotę 210.000,00 zł. 
  
6. Rodzina       o kwotę              13.000,00 zł 
zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych 
 
III. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę             14.311,05 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę               1.311,05 zł 
Zmniejszenie środków na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe 
2. Pomoc społeczna      o kwotę             13.000,00 zł 
zmniejszenie środków na zasiłki celowe 
 
  
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę               5.200,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 35.650,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 351/2016. 



 
 
 


