
Uzasadnienie do Uchwały Nr  521/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 16 lipca 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     372.888,00 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                        72.888,00 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 09.07.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85215 § 2010 o kwotę 5.500,00 zł 
na sfinansowanie wypłat  zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 855, rozdziale  85504 § 2010 o kwotę 64.701,00 zł  z 
przeznaczeniem na  realizację programu „Dobry start” 
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL-3113-4/18 z dnia 
06.07.2018r.przyznanie dotacji  w dziale 751, rozdział 75109 § 2010  kwota 2.687,00 zł 
związanej z obsługą urzędnika wyborczego – wypłata wynagrodzenia 
 
2. Dochody własne      o kwotę            300.000,00 zł 
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 
 
 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                       64.701,00 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                        64.701,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r o zmniejszenie 
dotacji celowej  w dziale 855, rozdziale  85501 § 2060 o kwotę 64.701,00 zł   
  
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    499.398,00 zł      
   w tym: 
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin    o kwotę           474.398,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.218.2018.8 z dnia 03.07.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 600, rozdziale  60016 § 6330  o kwotę 474.398,00 zł 
na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – 
Przebudowa  drogi gminnej ul. Słowackiego w Jastrowiu kwota 474.398,00 zł 
 
2. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym OSA 2018 dział 926, rozdział 92695 § 6260 kwota              25.000,00 zł 
Umowa Nr 2018/SubA/DIS/OSA 



 
         
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           115.585,00 zł 
       w tym: 
1.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa       o kwotę    2.687,00 zł 
- wydatki związane z obsługą urzędnika wyborczego – wypłata wynagrodzenia  
 
2. Pomoc społeczna      o kwotę              85.500,00 zł 
- dodatki mieszkaniowe 
 
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę            27.398,00 zł 
- utrzymanie zieleni o kwotę 11.398,00 zł 
- schroniska dla zwierząt o kwotę 16.000,00 zł 
 
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę             13.000,00 zł 
       w tym: 
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę  10.000,00 zł 
- zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego  dla członków ochotniczych 
straży pożarnych kwota 5.000,00 zł’ 
- zmniejszenie środków w straży miejskiej kwota 15.000,00 zł- dostosowanie środków do 
zakresu realizowanych zadań 
 
2. Kultura fizyczna      o kwotę               3.000,00 zł   
- dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            705.000,00 zł 
 
 


