
Uzasadnienie do Uchwały Nr 509/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 29 maja 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                       37.633,00 zł 
   w tym: 
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł   o kwotę             14.624,00 zł  
- Decyzja o dofinansowaniu wniosku nr D-60196-18 w dniach od 02.08.2018 do 07.08.2018 
„Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” 
        o kwotę            14.624,00 zł   
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących   o kwotę             5.009,00 zł 
  - Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament 
Gospodarki Mieniem – Umowa Nr 240/2018 z dnia 6.04.2018r na dotację celową na 
dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych kwota 5.009,00 zł 
 
3. Dochody własne      o kwotę  18.000,00 zł 
- odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych w Nadarzycach kwota 18.000,00 zł 
 
  
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    148.500,00 zł      
   w tym: 
1.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    
        o kwotę          148.500,00 zł 
  - Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament 
Gospodarki Mieniem Umowa Nr 185/2018 z dnia 5.04.2018r na dotację celową na 
dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów ornych o 
szer. 4m, obręb Brzeźnica, Brzeźnica Kol. kwota 118.500,00 zł 

     
  - Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i 
Turystyki dofinansowanie zadania „ Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu” kwota 30.000,00 zł 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            61.669,00 zł 
       w tym: 
1.Transport i łączność     o kwotę  6.000,00 zł 

zakup sadzonek drzew miododajnych  
2. Pomoc społeczna      o kwotę                       --- zł 
- Zasiłki celowe zmniejszenie o kwotę 240,00 zł 
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększenie o kwotę  240,00 zł 
  w tym na : 
• zwrot dotacji. W 2017r. zgodnie z  podpisaną umową  udział środków własnych gminy w 
stosunku rocznym powinien wynosić 23,48%. Realizacja programu wyniosła 23,46%. Kwota 
221,27 zł stanowi różnicę do zwrot,  w planie budżetu ujęto kwotę 230,00 zł 
• Odsetki od dotacji - do planu budżetu ujęto 10,00 zł 
 



3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę          18.000,00 zł 
 - zakup materiałów i paliwa do samochodu 
 
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę  7.669,00 zł 
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nadarzycach (FS) 
 
5. Kultura fizyczna      o kwotę           30.000,00 zł 
- realizacja Projektu  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – wymiana sportowców 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę               2.867,00 zł 
       w tym: 
1. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                2.867,00 zł   
- Stypendia dla uczniów   
 
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            127.331,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  8.240,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 
 
 
 
 
 


