
Uzasadnienie do Uchwały Nr 540/2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 25 października 2018r. 

 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     310.732,00 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               118.065,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16.10.2018r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 118.065,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 
zwrotu poniesionych tym zakresie  przez gminę w II terminie płatności 2018r. 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę            190.467,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.85216 §2030 o kwotę 95.936,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.85219 §2030 o kwotę 18.000,00 zł dofinansowanie wypłaty dodatku w 
wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.85415 §2030 o kwotę 48.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018r. zwiększające 
dotację celową w rozdz.85504 §2030 o kwotę 28.531,00 zł przeznaczone są na zatrudnienie 
przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018       
  
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin  
   z zakresu  edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez  
   budżet państwa w ramach programów rządowych  o kwotę    2.200,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.393.2018.8 z dnia 17.10.2018 zwiększenie 
dotacji celowej w dziale 854 rozdz. 85415§ 2040 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r – „Wyprawka szkolna”   
  
II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           321.732,00 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę            118.065,00 zł 
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
2. Pomoc społeczna      o kwotę            113.936,00 zł 
- wypłata zasiłków stałych  kwota 95.936,00 zł 
- wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 
    kwota   18.000,00 zł 



3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę     6.000,00 zł 
- koszty utrzymania budynku Warsztatu Terapii Zawodowej 
 
4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę   46.200,00 zł 
– stypendia dla uczniów i „Wyprawka szkolna” 
 
5. Rodzina       o kwotę              28.531,00 zł 
- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny  
 
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę     3.000,00 zł  
- schroniska dla zwierząt 
 
7. Kultura fizyczna      o kwotę     6.000,00 zł 
- koszty utrzymania obiektów sportowych 
 
III. Wydatki bie żące zmniejsza się    o kwotę              19.000,00 zł 
       w tym: 
1. Działalność usługowa     o kwotę   16.000,00 zł 
- plany zagospodarowania przestrzennego 
 
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę     3.000,00 zł 
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego 
  
VI. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę                8.000,00 zł 
 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –   617.500,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/2017. 
 
 
 
 
 
 


