
Załącznik Nr 2 
         do Zarządzenia Nr 99/2012 
         Rady Miejskiej w Jastrowiu 
         z dnia 28 grudnia 2012r. 
 
 

Objaśnienia 
wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2012 – 2028 
 

Na podstawie Uchwały 180/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 
2012r, w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012r, Burmistrz Gminy i Miasta 
Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  
WPF na lata 2012 – 2028  przyjętych uchwałą Nr 83/2012 z dnia 29 grudnia 2011r. 
zmienionej: 
1. Zarządzeniem  Nr 23/2012  Burmistrz G i M   z dnia 21.02.2012r. 
2. Uchwałą Nr 101/2012  Rady Miejskiej  z dnia 29.03.2012r 
3. Zarządzeniem  Nr 34/2012  Burmistrz G i M   z dnia 30.04.2012r. 
4. Zarządzeniem  Nr 37/2012  Burmistrz G i M   z dnia 11.05.2012r. 
5. Uchwałą Nr 149/2012  Rady Miejskiej  z dnia 25.10.2012r 
 
1. Prognoza dochodów 
 
Planowane dochody       32.727.037 zł  
 
2. Prognoza wydatków 
 
Planowane wydatki       33.567.876 zł  
zmniejszono o kwotę               (-) 731.514 zł 
Plan po zmianach      32.836.362 zł 
 
3. Inwestycje (wydatki majątkowe) 
 
Planowane wydatki inwestycyjne       1.964.348 zł  
zmniejszono  o kwotę               (-)  185.000 zł 
Plan po zmianach        1.779.348 zł 
 
 
4.Wynik budŜetu 
 
Planowany deficyt      (-) 840.839 zł 
zmniejszono  o kwotę                (-) 731.514 zł 
Deficyt po zmianach      (-) 109.325 zł 
zostanie sfinansowany wolnymi środkami  
 
 
 
 
 
 
 



5. Przychody 
 
Planowane przychody     2.008.924 zł 
 
zmniejszono o kwotę               (+) 731.514zł 
 
Przychody po zmianie     1.277.410 zł 
w tym:         
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
   ustawy o finansach publicznych    1.008.924 zł 
 
 - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
   i kredytów na rynku krajowym    1.000.000 zł     
  zmniejsza się  o kwotę                 (-) 800.000 zł  
  przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
   i kredytów na rynku krajowym po zmianie     200.000 zł  
 
- zwiększono przychody o kwotę          68.486 zł 
  przychody ze spłat poŜyczek  
  udzielonych na finansowanie zadań realizowanych  
  z udziałem środków pochodzących z budŜetu  
  Unii Europejskiej  
 
6. Rozchody 
 
Planowane rozchody      1.168.085 zł 
w tym:      
- poŜyczki  dla samorządowej instytucji kultury na  
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej         68.486zł 
 
- spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów 1.099.599 zł 
 
 
7. Stan zadłuŜenia  
  
Planowany stan zadłuŜenia na 31.12.2012r.   5.638.400 zł 
Zmniejszono o kwotę               (-) 800.000 zł 
 
Stan zadłuŜenia po zmianach na 31.12.2012r.  4.838.400 zł 
 
 


