
Uzasadnienie do Uchwały Nr 532/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 25 września 2018r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     133.236,00 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                 4.782,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.224.2018.8 z dnia 10.09.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 2.100,00 zł  z 
przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 
zadania 
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL-3113-10/18 z dnia 
10.09.2018r.przyznanie dotacji  w dziale 751, rozdział 75109 § 2010  kwota 2.682,00 zł z 
przeznaczeniem na zakup dodatkowych urn wyborczych 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           108.384,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11.09.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” kwota 104.384,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018r o zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 kwota 4.000,00 zł w zakresie 
finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe 
 
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
    udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  
    na dofinansowanie własnych zadań bieżących  o kwotę            10.000,00 zł 
 - Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury z 
dnia 14.09.2018r. dotyczące przyznania pomocy finansowej na realizację murali 
inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 
         
4. Dochody własne      o kwotę  10.070,00 zł 
Wniosek Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu zwiększenie w rozdziale 80104 § 0950  
kwota   8.150,00 zł – otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczeń 
Wniosek Szkoły Podstawowej w Sypniewie zwiększenie w rozdziale 80101 § 0750 kwota 
500,00 zł – zwiększenie opłat za czynsz z wynajmu mieszkań i gabinetu pielęgniarki, 
§ 0950 kwota 1.420,00 zł - otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczeń klasowych. 
 
II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           153.736,00 zł 
       w tym: 
1. Administracja publiczna     o kwotę  20.000,00 zł 
- realizacja muralu na szczycie budynku przy ul. M. Konopnickiej 13   kwota 10.000,00 zł 
- wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych kwota 10.000,00 zł 



2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
    i ochrony prawa oraz sądownictwa   o kwotę    2.682,00 zł 
- zakup dodatkowych urn wyborczych 
 
3. Oświata i wychowanie     o kwotę             20.570,00 zł   
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie    o kwotę    1.920,00 zł 
Środki przeznaczono na usługi remontowe związane z koniecznością prac remontowych po  
zalaniu pomieszczeń  klasowych  
- Szkoła Podstawowa  w Brzeźnicy    o kwotę  10.500,00 zł 
Środki przeznaczono na usługi remontowe związane z położeniem polbruku przy wejściu do 
budynku szkoły oraz z  wybudowaniem dodatkowej studzienki rewizyjnej umożliwiającej 
udrażnianie kanalizacji 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu   o kwotę   8.150,00 zł 
Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług remontowych związanych z koniecznością 
prac remontowych po  zalaniu pomieszczeń. 
 
4. Pomoc społeczna      o kwotę         110.484,00 zł 
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania   
        kwota      2.100,00 zł, 
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
        kwota  104.384,00 zł, 
- finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe kwota     4.000,00 zł 
 
 
III. Wydatki maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę              20.500,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –   53.851,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 
 
 
 
 
 


