
Uzasadnienie do Uchwały Nr 132/2019 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 26 listopada 2019r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     614.179,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej zlecone gminom, związane z realizacją  
    świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc  
    państwa w wychowywaniu dzieci    o kwotę                      608.687,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2019.9 z dnia 31.10.2019r zwiększające 
plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 608.687,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego  
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                          1.592,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2019.7  i FB-I.3111.422.2019.7  z dnia 
5.11.2019r o zwiększenie dotacji celowej  w dziale 750, rozdziale  75011 § 2010 o kwotę 
1.592,00 zł  z przeznaczeniem na  realizację zadań wynikających z ustawy – o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności. 
 
3. Dochody własne      o kwotę    3.900,00 zł 
- Wniosek Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu o zwiększenie dochodów w związku  
z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     46.966,85 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                        28.609,85 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.451.2019.2 z dnia 6.11.2019r zmniejszające 
plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 200,00 zł  z przeznaczeniem 
na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14.11.2019r zmniejszające 
plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 10.409,85 zł  z 
przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.7 z dnia 15.10.2019r zmniejszające 
plan dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011  § 2010 o kwotę 18.000,00 zł – 
dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 
 
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę            18.357,00 zł 



- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.441.2019.7 z dnia 29.10.2019r zmniejszające 
plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214  § 2030 o kwotę 18.357,00 zł – 
dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 
 
III Dochody maj ątkowe zwiększa się o   kwotę                      614.811,00 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           657.911,00 zł 
-  dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Jastrowiu” 
realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowania stanowi kwotę 
657.911,00 zł. 
 
 2. Dochody własne zmniejszenie    o kwotę  43.100,00 zł 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           608.687,00 zł 
       w tym: 
1. Rodzina       o kwotę           608.687,00 zł 
- świadczenia wychowawcze- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych 
zadań 
 
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę             84.574,85 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę            16.408,00 zł 
realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o 
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych  

 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę              27.790,00 zł   
- Szkoła Podstawowa Nr 1  w Jastrowiu    o kwotę      37.570,00 zł 
Wniosek o zmniejszenie planu wydatków 
- Szkoła Podstawowa Nr 2  w Jastrowiu  zwiększenie  o kwotę      5.880,00 zł 
Przesunięcie środków na wynagrodzenia z edukacyjnej opieki wychowawczej 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie  o kwotę      3.900,00 zł 
Zakup szafki pod zlewozmywak  i paneli które uległy zalaniu 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę  28.766,85 zł  
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie    o kwotę     10.409,85 zł 
dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 
-   zasiłki okresowe        o kwotę     18.357,00 zł 
- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 
 
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę              11.410,00 zł 
- Świetlice szkolne -  - Szkoła Podstawowa Nr 1  w Jastrowiu  o kwotę    5.530,00 zł 
Wniosek o zmniejszenie planu wydatków 
- Szkoła Podstawowa Nr 2  w Jastrowiu  zmniejszenie  o kwotę      5.880,00 zł 
Przesunięcie środków na wynagrodzenia -  realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod  
 



5. Rodzina       o kwotę                   200,00 zł 
realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
 
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę            657.911,00 zł 
 
 
 
 
 


