
Uzasadnienie do Uchwały Nr  448 /2017 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 28 listopada 2017r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017 
   
I. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     323.196,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
     zmniejsza się   o kwotę                      296.048,00 zł 
 
zwiększenia dotacji   o kwotę       183,00 zł 
- Pismo FB-I-3111.310.2017.3 z dnia 02.11.2017r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające 
plan dotacji celowej na 2017r. rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 
 
zmniejszenia dotacji   o kwotę  296.231,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2017.4 z dnia 09.11.2017r zmniejszenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 2010 o kwotę 125.360,00zł,  dostosowanie 
poziomu środków do zakresu realizacji zadań 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r zmniejszenie 
dotacji celowej  w dziale 855, rozdziale  85502 § 2010 o kwotę 170.871,00zł,  dostosowanie 
poziomu środków do zakresu realizacji zadań 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin   
    zwiększa się   o kwotę             18.612,00 zł 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2017.4 z dnia 10.10.2017r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w  dziale 801, rozdziale  80101 § 2030 o kwotę 18.612,00zł  z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
 
3. Dochody własne  zmniejsza się    o kwotę  45.760,00 zł 
- Oświata i wychowanie dochody  zwiększamy  o kwotę      180,00 zł, 
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody  

zwiększamy o kwotę 25.000,00 zł 
- Pomoc społeczna dochody   zmniejszamy  o kwotę 70.940,00 zł 
         
II. Dochody majątkowe  zmniejsza się   o kwotę                     749.340,00 zł 
   w tym: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami     

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2017.4 z dnia 09.112017r zmniejszenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 6310  o kwotę 750.000,00 zł 
przebudowa i rozbudowa byłego budynku mieszkalnego na utworzenie nowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 

2. Dochody własne  zwiększa się    o kwotę    660,00 zł 
- Oświata i wychowanie (sprzedaż złomu) 660,00 zł 



 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę             58.152,00 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę             18.812,00 zł 
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  kwota 18.612,00 zł 
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań w oświacie kwota      200,00 zł 
 
2. Ochrona zdrowia      o kwotę              25.000,00 zł 
- wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                   640,00 zł 
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań w oświacie  
 
4.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę   13.700,00 zł 
- wydatki na zieleń w  mieście i gmine 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę           405.688,00 zł 
       w tym: 
1. Turystyka       o kwotę    1.000,00 zł 
2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę  35.000,00 zł 
3. Pomoc społeczna      o kwotę            196.300,00 zł 
4. Rodzina       o kwotę            170.688,00 zł 
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zwiększamy o kwotę 
183,00 zł, 
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego zmniejszamy o kwotę 170.871,00 zł 
 
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę               2.700,00 zł 
  
V. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę            725.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 21.435,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 351/2016. 
 
 
 


