
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 117/2019 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 14 października 2019r. 

 

w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019 

   

I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                  1.585.896,07 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                   1.299.053,22 zł 

 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07.10.2019r. zwiększające 

dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 167.264,22 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 płatniczym 2019r. 

 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.378.2019.8. z dnia 02.10.2019r o zwiększenie 

dotacji celowej  w dziale w dziale 852, rozdziale  85215§ 2010 o kwotę 3.800,00 zł 

na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 

 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 02.10.2019r o zwiększenie dotacji 

celowej  w dziale 852, rozdziale  85219 § 2010 o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20.09.2019r o zwiększenie planu 

dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 1.113.360,00 zł  z przeznaczeniem na 

zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27.09.2019r zwiększenie dotacji 

celowej  w dziale 855, rozdziale  85513 § 2010 o kwotę 12.529,00 zł, z przeznaczeniem na 

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz zasiłek dla opiekuna ,  

 

 

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę           286.842,85 zł 

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01.10.2019r o zwiększenie dotacji 

celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” kwota 

286.842,85 zł 

  

         

II. Wydatki bieżące zwiększa się    o kwotę        1.585.896,07 zł 

       w tym: 

1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę          167.264.22 zł 

2. Pomoc społeczna      o kwotę          292.742,85 zł 

3. Rodzina       o kwotę        1.125.889,00 zł 

 

 



III. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wynagrodzenia w kwocie  432.870,00 zł 

w tym: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu    kwota 201.410,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Sypniewie     kwota    96.000,00 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy     kwota   19.530,00 zł 

4. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu    kwota   67.020,00 zł 

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota   48.910,00 zł 

 

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między  paragrafami w ramach działu 

klasyfikacji budżetowej. 

 

 

 

 


