
Uzasadnienie do Uchwały Nr 494/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 24 kwietnia 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                         5.402,00 zł 
   w tym: 
. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                        5.402,00 zł 
 
zwiększenia dotacji      o kwotę    5.402,83 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06.04.2018  o zwiększenie   
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 5.000,00 zł 
na sfinansowanie wypłat  zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30.03.2018 o zwiększenie 
planu dotacji celowej  w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 402,00 zł na  realizację 
zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  
 
  
II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę              90.402,00 zł 
       w tym: 
 
1. Administracja publiczna     o kwotę              14.000,00 zł 
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie kwota 4.000,00 zł, 
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych kwota 10.000,00 zł 
 
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę   30.000,00 zł 
- dofinansowanie poprawy warunków funkcjonowania  Komisariatu Policji w Jastrowiu  
 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę              31.000,00 zł 
- zakup tablic interaktywnych dla 3  szkół  ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu, Szkoła 
Podstawowa w Sypniewie i Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy )801-80101 § 4240           15.000,00 zł 

- przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 801-80101 § 4240     2.000,00 zł                                                          

- dostęp do Arkuszy Zbiorczych i opracowanie efektu ekologicznego sprawozdanie dla NFOŚiGW  
801-80195 § 4300                                        14.000 zł  
 
4. Pomoc społeczna      o kwotę                5.000,00 zł 
 - wypłata  zryczałtowanych dodatków energetycznych dla  odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej  
     
5. Rodzina       o kwotę       402,00 zł 
- realizacja zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  
  
 
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę              10.000,00 zł 
- koszty eksploatacji oświetleni ulicznych    



     
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        1.165.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  39.880,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 
Dla zrównoważenia budżetu w 2018r. wprowadza się zmiany: 
          
1. Przychody zwiększa się z kwoty  8.675.471,00 zł o kwotę  1.300.000,00 zł do kwoty 
9.975.471,00 zł 
w tym: 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zwiększa się  z 
kwoty 5.200.000,00 zł o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł 
 
2. Rozchody zwiększa się z kwoty  1.139.972,00 zł o kwotę  50.000,00 zł do kwoty 
1.189.972,00 zł 
w tym: 
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę  50.000,00 zł. 
 
3. Deficyt budżetu na rok 2018 w kwocie 8.785.499,00 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
  
Kredyt w kwocie 6.500.000,00 zł planowany jest do spłaty w latach 2019 – 2031. 
 
 
 
 
 
 
 


