
Uzasadnienie do Uchwały Nr 533/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 16 października 2018r. 

 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     887.681,00 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               847.281,00 zł 
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL-3113-11/18 z dnia 
02.10.2018r.przyznanie dotacji  w dziale 751, rozdział 75109 § 2010  kwota 29.520,00 zł z 
przeznaczeniem na diety członków komisji wyborczych w I turze głosowania 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 11.000,00 zł  z 
przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2018.8 z dnia 09.10.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 4.500,00 zł  z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 
przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 08.10.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 300.581,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 501.680,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych  o kwotę             15.600,00 zł 
- Umowa nr DFS-II-7211-2026/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zawartej  dnia 
27.09.2018r.w Poznaniu pomiędzy: Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą i Miastem Jastrowie 
na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, na rzecz ochotniczych straży pożarnych, 
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa kwota 15.600,00 zł 
    
3. Dochody własne      o kwotę  24.800,00 zł 
- Wniosek Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy zwiększenie w rozdziale 80103 § 0660 kwota 
900,00 zł – zwiększenie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 
- Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu zwiększenie w: 
rozdziale 85219 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota 2.500,00 zł, 
rozdziale 85220 § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
kwota 20.000,00 zł, 
rozdziale 85295 § 0970 wpływy z tytułu dobrowolnej alimentacji za osoby przebywające w 
Domach Pomocy Społecznej kwota 1.400,00 zł 
 



II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                       22.000,00 zł 
   w tym: 

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy ze sprzedaży 
samochodu MAGIRUS DEUTZ  

 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           911.728,00 zł 
       w tym: 
1. Działalność usługowa     o kwotę        600,00 zł 
- wniosek Sołectwa Nadarzyce – rewitalizacja cmentarza 
2. Administracja publiczna     o kwotę     9.400,00 zł 
- wynagrodzenie Komendanta OSP 
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
    i ochrony prawa oraz sądownictwa   o kwotę   29.520,00 zł 
- diety członków komisji wyborczych 
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę   27.600,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia oraz opłata ubezpieczenia samochodu 
5. Oświata i wychowanie     o kwotę               1.500,00 zł   
- zabezpieczenie środków własnych na podręczniki dla uczniów 
6. Pomoc społeczna      o kwotę             35.780,00 zł 
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 11.000,00 zł 
- zasiłki okresowe     kwota     280,00 zł 
- dodatki mieszkaniowe - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji  kwota   4.500,00 zł, 
- mieszkania chronione    kwota 20.000,00 zł, 
 
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę     3.620,00 zł 
8. Rodzina       o kwotę            802.261,00 zł 
- świadczenia wychowawcze    kwota 300.581,00 zł 
- świadczenia rodzinne    kwota 501.680,00 zł 
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę     1.447,00 zł 
- Sołectwo Samborsko – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwota + 2.047,00 zł 
- Sołectwo Nadarzyce – obsługa imprezy wiejskiej kwota (-) 600,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę                2.047,00 zł 
       w tym: 
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
- Sołectwo Samborsko – utrzymanie zieleni na terenie wsi Samborsko kwota  (-) 2.047,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –   695.110,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 
 
 
 
 
 


