
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 95/2019 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 23 sierpnia 2019r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     825.449,64 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                      299.320,64 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2019.8 z dnia 16.07.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85219 § 2010 o kwotę 1.050,00 zł 
z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 09.08.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 801, rozdziale  80153 § 2010 o kwotę 78.507,14 zł 
na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2019.6 z dnia 21.08.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 2010 o kwotę 219.763,50 zł  
z przeznaczeniem na uruchomienie od 1 sierpnia 2019r nowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sypniewie ul. Mickiewicza 40 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę             53.189,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 05.08.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 53.189,00 zł 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej   
   zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia  
  wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  
  w wychowaniu dzieci     o kwotę          472.940,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 06.08.2019r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 472.940,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. 
 
         
II. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę            825.449,64 zł 
       w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę           78.507,14 zł 
na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
 
2. Pomoc społeczna      o kwotę            746.942,50 zł 
- wypłata zasiłków stałych        kwota 53.189,00  zł 
●wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki na podstawie decyzji Sądu                      

kwota 1.050,00 zł 
- środki na uruchomienie od 1 sierpnia 2019r nowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sypniewie ul. Mickiewicza 40        kwota 219.763,50 zł  
w tym: 
● środki na bieżącą działalność kwota 210.300,00 zł 
● środki dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi kwota 9.463,50 zł 
 
- środki  na realizację świadczenia wychowawczego     kwota 472.940,00 zł 
 


