
Uzasadnienie do Uchwały Nr 427/2017 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 26 września 2017r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     213.234,33 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub  
    płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem  
   dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  o kwotę            132.680,00 zł 
Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0030/16 z dnia 18.07.2017na realizację Projektu pn. „Pomysł 
na przyszłość”- aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy kwota 
85.680,00 zł 
Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0135/16 z dnia 13.07.2017na realizację Projektu pn. „Przez 
integrację zdobędę aktywizację” – integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym kwota 47.000,00 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                        72.955,13 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017r zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 801, rozdziale  80150 § 2010 o kwotę 386,13 zł, z przeznaczeniem 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2017.7 z dnia 11.09.2017 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 72.569,00 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 
 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę              4.519,20 zł 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29.08.2017r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 o kwotę 4.519,20 zł - zwrot części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r kwota 4.519,20 zł 
         
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej  
   opieki wychowawczej finansowanych w całości przez  
   budżet państwa w ramach programów rządowych  o kwotę    3.080,00 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 05.09.2017 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 854 rozdz. 85415z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2017r – „Wyprawka szkolna”  kwota 3.080,00 zł 
  
 
 



II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                      36.169,39 zł      
   w tym: 
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na  
     realizację inwestycji i  zakupów inwestycyjnych  
     własnych gmin      o kwotę             36.169,39 zł 
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r kwota 
36.169,39 zł  
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           224.289,13 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę     3.000,00 zł 
    - zwiększa się §§ 4590 i 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i 
osób prawnych kwota 42.000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków dla wierzycieli po 
zmarłym mieszkańcu Jastrowia. Gmina i Miasto Jastrowie nabyła spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza po zmarłym. 
- zmniejsza się § 4300 o kwotę 39.000,00 zł - przeniesienie środków na zadanie 
inwestycyjne. 
 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę            92.890,13 zł 
Zwiększenia     o kwotę 141.128,13 zł 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu   o kwotę 21.170,00 zł 
- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy    o kwotę 79.672,00 zł 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu   o kwotę 39.900,00 zł 
- Urząd Gminy i Miasta      o kwotę     386,13 zł 
zakup wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
Zmniejszenia     o kwotę   48.238,00 zł 
-  Szkoła Podstawowa w Sypniewie    o kwotę             8.238,00 zł 
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 10.000,00 zł 
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum o kwotę 30.000,00 zł 
 
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę 126.349,00 zł 
Zwiększenia     o kwotę 143.249,00 zł 
- realizacja Projektu pn. „Pomysł na przyszłość”- aktywny powrót osób długotrwale 
bezrobotnych na rynek pracy kwota 85.680,00 zł 
- realizacja Projektu pn. „Przez integrację zdobędę aktywizację” – integracja i aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym kwota 
47.000,00 zł 
- utrzymanie bieżące budynku usług społecznych w Jastrowiu kwota 10.569,00 zł 
Zmniejszenia     o kwotę   16.900,00 zł 
- pozostała działalność 
 
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę              2.050,00 zł 
Zmniejszenia     o kwotę   1.030,00 zł 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu kwota    1.030,00 zł 
Zwiększenia     o kwotę   3.080,00 zł 
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2017r – „Wyprawka szkolna”  kwota 3.080,00 zł 
 
 
 



IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę             93.385,41 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę             63.550,00 zł 
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę  21.000,00 zł 
3. Pomoc społeczna      o kwotę               8.835,41 zł 
  
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            118.500,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 10.2266,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/2015. 
 
 
 
 
 
 
 


