
Uzasadnienie do Uchwały Nr 147/2019 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

 

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 

   

I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     313.942,00 zł 

   w tym: 

1. Rolnictwo i łowiectwo    o kwotę    6.000,00 zł 

      2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę  81.000,00 zł 

      3. Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa              50.000,00 zł 

      4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

         i innych jednostek nieposiadających osobowości 

         prawnej       o kwotę            122.942,00 zł 

     5. Oświata i wychowanie     o kwotę              19.000,00 zł 

    6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę   14.000,00 zł 

    7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                9.000,00 zł 

    8. Kultura fizyczna      o kwotę              12.000,00 zł 

      

        

II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                       97.280,00 zł 

   w tym: 

      1.  Turystyka      o kwotę    1.000,00 zł 

      2. Administracja publiczna    o kwotę               1.900,00 zł 

      3. Różne rozliczenia     o kwotę     5.000,00 zł 

      4. Pomoc społeczna     o kwotę              89.380,00 zł 

 

III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                     641.099,00 zł 

1. Transport i łączność     o kwotę            641.099,00 zł 

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  

   na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  

   inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  

   sektora finansów publicznych    o kwotę           641.099,00 zł 

-  dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Jastrowiu” 

realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowania stanowi kwotę 

641.099,00 zł. 

          

IV. Dochody majątkowe zmniejsza się   o kwotę                     814.140,00 zł 

   w tym: 

   1.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  

   na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  

   inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  

   sektora finansów publicznych    o kwotę              64.140,00 zł 

 „Przebudowa drogi gminnej – ul. Jagiellońska w Jastrowiu” realizowanego ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim , a Gminą i 

Miastem Jastrowie .  

 

 2.  Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę            750.000,00 zł 

   - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  kwota   655.000,00 zł  

   - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota  95.000,00 zł  



 

 

V. Wydatki bieżące zwiększa się    o kwotę           238.001,00 zł 

       w tym: 

1. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę  15.000,00 zł            

2. Administracja publiczna     o kwotę             35.001,00 zł 

3. Oświata i wychowanie     o kwotę               4.000,00 zł 

4. Ochrona zdrowia      o kwotę               4.000,00 zł 

5. Rodzina       o kwotę    5.000,00 zł 

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę           160.000,00 zł 

7. Kultura fizyczna      o kwotę              15.000,00 zł 

      

V. Wydatki bieżące zwiększa się    o kwotę           194.380,00 zł 

       w tym: 

1. Obsługa długu publicznego    o kwotę           100.000,00 zł 

2. Pomoc społeczna     o kwotę             94.380,00 zł 

 

dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

 

 

 

 


