Uzasadnienie do Uchwały Nr 70/2019
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 maja 2019r.
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019
I. Dochody bieżące zwiększa się
o kwotę
405.467,00 zł
w tym:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
o kwotę
405.467,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r kwota
405.467,00 zł
II. Dochody majątkowe zwiększa się
o kwotę
144.000,00 zł
w tym:
1.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę
144.000,00 zł
- Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament
Gospodarki Mieniem Umowa Nr DG-III.7152.46.2019 z dnia 11.04.2019r oraz Umowa
Nr168/2019 z dnia 8.04.2019r na dotację celową na dofinansowanie zadania „Budowa
(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, obręb Samborsko,
Brzeźnica Kol. kwota 144.000,00 zł

III. Wydatki bieżące zwiększa się
w tym:
1.Działalność usługowa
- utrzymanie cmentarzy gminnych

o kwotę

536.430,00 zł

o kwotę

30.000,00 zł

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa o kwotę
40.000,00 zł
- dofinansowanie poprawy warunków funkcjonowania Komisariatu Policji
w Jastrowiu kwota 30.000,00 zł,
- środki na pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie
dodatkowych, ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie
gminy i miasta Jastrowie
kwota 10.000,00 zł
3. Obsługa długu publicznego
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

o kwotę

100.000,00 zł

4. Oświata i wychowanie
o kwotę
100.430,00 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
kwota 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu przystosowanie klasy do przyjęcia uczniów
z młodszych roczników
kwota 40.430,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, zakup laptopów do prowadzenia e-dziennika
kwota 30.000,00 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę
60.000,00
zł,
- oczyszczanie miast i wsi
o kwotę
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 26.000,00 zł,

206.000,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 120.000,00 zł.

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę
60.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych
● Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu na
prace remontowe zabytkowego wnętrza Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej
Polski w Jastrowiu – 30.000 zł
●Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Sypniewie na prace remontowe
zabytkowego wnętrza Kościoła pw. Narodzenia NMP w Sypniewie- 30.000,00 zł

IV. Wydatki majątkowe zwiększa się

o kwotę

1.214.000,00 zł

Dla zrównoważenia budżetu w 2019r. wprowadza się zmiany:
1. Przychody zwiększa się z kwoty 3.010.734,00 zł o kwotę 1.200.963,00 zł do kwoty
4.211.697,00 zł
w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
zwiększa się o kwotę
1.261.697,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się z
kwoty 2.960.734,00 zł o kwotę 60.734,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł

2. Deficyt budżetu na rok 2019 w kwocie 2.591.725,00 zł, zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.
Kredyt w kwocie 2.900.000,00 zł planowany jest do spłaty w latach 2020 – 2031.

Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2018r.
Gmina i Miasto Jastrowie posiada wolne środki w wysokości 3.708.318,83 zł
z tego:
+ 4.115.807,99 zł,
- środki pieniężne
- należności od budżetów
+ 164.289,81 zł,
- zobowiązania wobec budżetów
3.036,58 zł,
- rozliczenia międzyokresowe
- 568.741,39 zł
w tym:
● subwencja oświatowa na 2019r.
● naliczone odsetki od udzielonej pożyczki

-

568.550,00 zł
192,39 zł

----------------------------------------------------------------Razem
3.708.318,83 zł
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 3.919,50 zł
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/2018.

