
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 100/2017 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 16 października 2017r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     231.516,05 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                        17.119,94 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017r zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85213 § 2010 o kwotę 3.234,00 zł, z przeznaczeniem 
na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna , oraz w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 
12.371,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10.10.2017r zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 801, rozdziale  80101 § 2010 o kwotę 1.514,94 zł, z przeznaczeniem 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           214.396,11 zł 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017r  zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 75.041,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05.10.2017r  zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 125.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj, zatrudnienie przez gminę asystentów 
rodzinnych kwota 14.355,11 zł 
         
II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę           231.516,05 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę              1.514,94 zł 
2. Pomoc społeczna      o kwotę          203.275,00 zł 
3. Rodzina       o kwotę            26.726,11 zł 
 
III. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wynagrodzenia w kwocie  149.435,00 zł 
w tym: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu kwota  124.855,00 zł  
2. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  kwota    24.580,00 zł 

 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między  paragrafami w ramach działu 
klasyfikacji budżetowej. 
 
 
 
 


