
Uzasadnienie do Uchwały Nr  519/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 26 czerwca 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     445.280,00 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                      134.304,00 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2018.2 z dnia 01.6.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 2010 o kwotę 124.789,40 zł 
na sfinansowanie wyposażenia oraz środki na bieżącą działalność w 2018r. Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sypniewie 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.179.2018.2 z dnia 01.6.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 2010 o kwotę 5.514,60 zł 
na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi, w związku z 
realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w 2018r. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.6.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 855, rozdziale  85504 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”  
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           310.976,00 zł 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018r o zwiększenie  
dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek 
pedagogicznych zgodnie z ustanowieniem programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21.06.2018r o zwiększenie  
dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 264.976,00 zł z przeznaczeniem 
na  dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20.06.2018r o zwiększenie  
dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                            120,00 zł 
   w tym: 
 
1. Dochody własne      o kwotę        120,00 zł 
Wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu 
- wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 70,00 zł 
- wpływy z usług  o kwotę 50,00 zł  
 
  



III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    750.120,00 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     o kwotę           750.000,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2018.2 z dnia 01.6.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 6310  o kwotę 750.000,00 zł 
na sfinansowanie budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
2. Dochody własne      o kwotę        120,00 zł 
Wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu wpływy ze sprzedaży makulatury 
   
         
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           289.550,00 zł 
       w tym: 
1.Oświata i wychowanie     o kwotę  60.270,00 zł 
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań w oświacie – 18.270,00 zł 
- zakup „Aktywnej tablicy” do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu, Szkoły Podstawowej w 
Sypniewie, Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy – 42.000,00 zł 
 
2. Pomoc społeczna      o kwotę            225.280,00 zł 
Zwiększenia   o kwotę  395.280,00 zł 
- sfinansowanie wyposażenia oraz środki na bieżącą działalność  w 2018r. Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sypniewie kwota 124.789,40 zł 
 
- realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w 2018r. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie kwota 5.514,60 zł 
 
- realizacja zadań w zakresie dożywiania kwota 264.976,00 zł 
 
Zmniejszenia    o kwotę  170.000,00 zł 
- dodatki mieszkaniowe o kwotę  170.000,00 zł 
 
3. Rodzina       o kwotę              4.000,00 zł 
pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” 
 
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę             64.270,00 zł 
       w tym: 
1. Transport i łączność     o kwotę  50.000,00 zł 
- zakup usług remontowych- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań 
 
2. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę             14.270,00 zł   
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            970.000,00 zł 
 
Załącznik Nr 6 wydatki na Fundusz sołecki stanowi sprostowanie do Uchwały Nr 509/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.05.2018r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta 
Jastrowie na 2018r. 
 


