
Uzasadnienie do Uchwały Nr 13/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 28 listopada 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę   536.497,50 zł 
   w tym: 
 
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub  
    płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem  
   dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  o kwotę           135.496,00 zł 
Umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-023397 na realizację Projektu pn. „Znajomość języka 
oknem na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ rozliczenie końcowe kwota 
11.896,00 zł, 
Umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” kwota 123.600,00 zł. 
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. 
 
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b  
    ustawy realizowanych przez jednostki samorządu 
     terytorialnego      o kwotę            262.919,50 zł  
     
Umowa NrRPWR.08.01.02-30-0005/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn: „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy 
Jastrowie” kwota 262.919,50 zł 
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                  3.082,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07.11.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 3.082,00 zł  z 
przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie 
 
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej   
   zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia  
  wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  
  w wychowaniu dzieci     o kwotę          100.000,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.3 z dnia 09.11.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 100.000,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. 
 



5. Dochody własne      o kwotę       35.000,00 zł 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie w § 0660 wpływy z opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego o kwotę 5.000,00 zł oraz w § 0670 wpływy z opłat za 
korzystanie z wyżywienia  o kwotę 30.000,00 zł 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                       14.624,00 zł 
   w tym: 
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł   o kwotę             14.624,00 zł  
- Decyzja o dofinansowaniu wniosku nr D-60196-18 w dniach od 02.08.2018 do 07.08.2018 
„Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” nie będzie realizowany 
          
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           549.747,50 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę   25.050,00 zł 
- zwiększenie -realizacja w 2018r. projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” kwota 42.800,00 zł 
- zmniejszenie w paragrafach działu 750 o kwotę 17.750,00 zł 
2. Oświata i wychowanie     o kwotę            320.919,50 zł   
- realizacja projektu pn: „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” kwota 262.919,50 
zł. Projekt realizują szkoły na terenie gminy Jastrowie. 
- przygotowanie wniosku do projektu „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” kwota 
28.000,00 zł 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie środków na zakup środków żywności o 
kwotę 30.000,00 zł 
 
3. Pomoc społeczna      o kwotę               3.082,00 zł 
-  finansowanie ośrodka  wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Sypniewie 
 
4. Rodzina       o kwotę            100.000,00 zł 
- świadczenia wychowawcze    kwota 100.000,00 zł 
 
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę   97.696,00 zł 
- opłaty za wody opadowe 
 
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę     3.000,00 zł 
- Sołectwo Nadarzyce – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwota 3.000,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę              27.874,00 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę       250,00 zł 
2. Turystyka       o kwotę     3.000,00 zł 
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę     8.000,00 zł 
4. Różne rozliczenia      o kwotę     2.000,00 zł 
5. Kultura fizyczna      o kwotę   14.624,00 zł  
- „Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” nie będzie 
realizowany 
 



Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  5.200,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 

 
 
 
 
 


