
Uzasadnienie do Uchwały Nr 137/2019 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 12 grudnia 2019r. 

 

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019 

   

I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     523.013,00 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                      506.073,00 zł 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 02.12.2019r zwiększające 

plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 506.073,00 zł  z 

przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego  

 

2. Dochody własne      o kwotę  16.940,00 zł 

- Wniosek Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu o zwiększenie dochodów: 

 ● w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej kwota 5.740,00 zł 

● wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota  7.700,00 zł 

● wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota    3.500,00 zł 

 

 

II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     39.287,00 zł 

   w tym: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę            19.287,00 zł 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r zmniejszające 

plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213  § 2030 o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie 

poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r zmniejszające 

plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214  § 2030 o kwotę 14.287,00 zł – 

dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

 

2. Dochody własne      o kwotę  20.000,00 zł 

- wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

 

III Dochody majątkowe zmniejsza się o   kwotę                      659.911,00 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      o kwotę  2.000,00 zł 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 



 

IV. Wydatki bieżące zwiększa się    o kwotę           526.713,00 zł 

       w tym: 

1. Oświata i wychowanie     o kwotę              16.940,00 zł     

- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu -  w związku z zwiększeniem dochodów    

 

2. Rodzina       o kwotę           506.073,00 zł 

- świadczenia wychowawcze- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych 

zadań 

 

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę    2.500,00 zł 

dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

 

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę    1.200,00 zł 

dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

 

V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę             45.487,00 zł 

       w tym: 

1. Administracja publiczna     o kwotę            25.000,00 zł 

dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

 

2. Pomoc społeczna      o kwotę  19.287,00 zł  

-składki na ubezpieczenia zdrowotne    o kwotę    5.000,00 zł 

-   zasiłki okresowe       o kwotę       14.287,00 zł 

 dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

 

3.Kultura fizyczna      o kwotę                1.200,00 zł     

dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

 

V. Wydatki majątkowe zmniejsza się   o kwotę            657.411,00 zł 

 

 

 

 

 


