
Uzasadnienie do Uchwały Nr  116/2019 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 29 października 2019r. 

 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     180.886,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę          168.816,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18.10.2019r zwiększające 
dotację celową w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18.10.2019r zwiększające 
dotację celową w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika 
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r zwiększające 
dotację celową w dziale 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 36.816,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r zwiększające 
dotację celową w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę zasiłków stałych 
 
2. 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              5.400,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2019.8 z dnia 18.10.2019r zwiększające 
dotację celową w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 
„Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r – Wyprawka szkolna” 
 
3.Dochody własne      o kwotę                6.670,00 zł 
- Wniosek Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu o zwiększenie dochodów w związku  
z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej 
    
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     550.724,93 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                             724,93 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16.10.2019r zmniejszające 
plan dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 724,93 zł  w celu 
dostosowania poziomu środków w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki 
oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24.10.2019r zmniejszające 
plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 550.000,00zł  w celu 
dostosowania poziomu środków do  zakresu realizowanych zadań 
 



 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                     307.169,00 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           307.169,00 zł 
- W dniu 9 października  2019r została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej – ul. Jagiellońska w Jastrowiu” realizowanego ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim , a Gminą i 
Miastem Jastrowie . Kwota dofinansowania stanowi kwotę 307.169,00 zł. 
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           200.287,00 zł 
       w tym: 
1. Drogi publiczne gminne     o kwotę               5.101,00 zł 
- Remont dróg gminnych w Brzeźnicy (FS 
 
2.Oświata i wychowanie     o kwotę    6.670,00 zł 
 - Wniosek Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu o zwiększenie środków na zakup i 
montaż nowej centrali telefonicznej 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę             84.000,00 zł 
- środki na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę             53.400,00 zł 

- środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze  
  socjalnym dla uczniów                            48.000,00 zł 
- środki na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 
„Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r – Wyprawka szkolna”   5.400,00 zł 
 
5. Rodzina       o kwotę             36.816,00 zł 
- środki na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny 
 
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                      14.300,00 zł 
- Zakup małej architektury sołectwo Brzeźnica (FS)  11.000,00 zł 
- Zakup namiotu sołectwo Brzeźnica (FS)      3.300,00 zł 
 
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę            550.724,93 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie      o kwotę       724,93 zł 
dostosowania poziomu środków w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki 
oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia 
 
2. Rodzina       o kwotę           550.000,00 zł 
dostosowania poziomu środków w zakresie realizowanych świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
 
 
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            287.768,00 zł 
 
 


