
Uzasadnienie do Uchwały Nr 523/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 11 września 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     644.217,21 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               536.460,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85504 § 2010 o kwotę 536.460,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę              8.326,21 zł 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 o kwotę 8.326,21 zł - zwrot części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r  
         
3. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę             74.431,00 zł 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.6g z dnia 30 lipca 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 15.820,00 zł  z przeznaczeniem 
na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach 
publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku 
szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, w których nie funkcjonowały szkoły 
podstawowe, a od 1 września 2017r przekształconych w szkoły podstawowe. 
 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 27.306,00 zł  z przeznaczeniem 
na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 
2016/2017 jako szkoły samodzielne , w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 
września 2017r przekształconych w szkoły podstawowe. 
 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21sierpnia 2018r w sprawie 
przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 31.305,00 zł  z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 
 
4. Dochody własne      o kwotę  25.000,00 zł 
Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu zwiększenie w: 
Rozdział 85228 § 0830 kwota   5.000,00 zł 
Rozdział 85502 § 2360 kwota 20.000,00 zł 
  
 
 
 



II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     536.460,00 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               536.460,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018r o zmniejszenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2010 o kwotę 536.460,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” 
 
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                      32.949,58 zł      
   w tym: 
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na  
     realizację inwestycji i  zakupów inwestycyjnych  
     własnych gmin      o kwotę             32.949,58 zł 
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r kwota 
32.949,58 zł  
 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę             78.431,00 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę             58.611,00 zł   
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu   o kwotę  27.306,00 zł 
zakup wyposażenia do pomieszczeń do nauki  
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu   o kwotę  31.305,00 zł 
zakup wyposażenia  w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych 
 
 
2. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę            15.820,00 zł 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu   o kwotę  15.820,00 zł 
doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 
 
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę    4.000,00 zł 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
 
V. Wydatki bieżące zmniejsza się    o kwotę               9.000,00 zł 
       w tym: 
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę    4.000,00 zł 
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę               5.000,00 zł 
  
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę              71.275,79 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  558.890,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 
 
 
 
 
 


