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 Załącznik  Nr 2 . 
do Zarządzenia Nr 100/2013 

 Burmistrza G i  M  J a s t r o w i e   
                                                                                   z dnia 15.11.2013r. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

DO PROJEKTU BUDśETU GMINY I MIASTA   JASTROWIE  

NA 2014 ROK 

 

I. INFORMACJE  OGÓLNE.  
Prezentowany budŜet na rok 2014 został przygotowany i opracowany po uprzednim 

dokonaniu szczegółowej analizy, co do moŜliwości finansowych dochodów i wydatków 
budŜetowych oraz według obowiązującego systemu w sferze budŜetów gmin, wynikającego z 
ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. 
  Bazą projektu planu budŜetu na 2014 rok było przewidywane wykonanie planu 2013 roku. 

Wielkość nakładów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na 2014 rok stanowi 
kwotę 4.105.335 zł, to jest 11,60 % planowanych wydatków ogółem. 

W projekcie budŜetu na 2014 rok nie uwzględniono złoŜonych wniosków na wydatki 
remontowe i inwestycje placówek oświatowych. Przewidziano środki do podziału w 
konkursie ofert dla Stowarzyszeń prowadzących działalność sportową. 

 Zaplanowane wydatki stanowią niezbędne minimum do funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

 Projekt budŜetu na 2014r. częściowo juŜ uwzględnia trudniejsze warunki działania w 
okresie kryzysu finansowego.  

Art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 
1240 ze zm.) ogranicza plan wydatków bieŜących, które nie mogą być wyŜsze niŜ planowane 
dochody bieŜące. Natomiast art. 243 tejŜe Ustawy ogranicza planowaną wielkość spłat rat 
kredytów i poŜyczek. PowyŜsze zapisy Ustawy  nie zezwalają na zaciąganie kredytów na 
wydatki bieŜące.  

Projekt budŜetu na 2014 rok  jest planem finansowym dostosowanym do trudnych 
warunków ekonomicznych. 
                    
  
 
 
 
Przy opracowaniu projektu budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2014 roku po stronie 
dochodów przyjęto następujące załoŜenia: 
1)  dochody z podatków: 
 -  podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie uchwalonych stawek rocznych na rok 
2014 -  uchwała Nr 310/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24.10.2013r. Średni wzrost 
stawek  o  około 2 %, 
-  w podatku rolnym przyjęto obniŜoną stawkę   ceny skupu Ŝyta do kwoty  60,- zł za 1 
decytonę – na podstawie uchwały Nr  315/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
24.10.2013r. 
ObniŜenie  stawki  o  7,7 % w porównaniu do roku 2013. 
Ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 
2013r średnia cena skupu Ŝyta za okres jedenastu kwartałów  wyniosła  69,28 zł za 1 
decytonę,  
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- w podatku leśnym przyjęto średnią cenę sprzedaŜy drewna za pierwsze trzy kwartały 2013r., która 
wyniosła 171,05 zł  za 1 m 3.   ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 21 października 2013r. Spadek  stawki  o  8,24 %. 
- podatek od środków transportu skalkulowano na podstawie uchwalonych stawek rocznych 
na rok 2014 – uchwała Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24.10.2013r. Średni 
wzrost stawek  o  2 %, 
2) dochody z gospodarki mieniem komunalnym w pozycji dochody z najmu i dzierŜawy 
planowano na podstawie zawartych umów.  
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste przyjęto na podstawie 
zawartych aktów notarialnych oraz aktualizacji wzrostu wartości gruntu. 
Dochody ze sprzedaŜy majątku skalkulowano na podstawie przygotowanych   
i przewidzianych do sprzedaŜy następujących działek: 
Wykaz działek rolnych przeznaczonych do sprzedaŜy w 2014r. 
 
działki rolne nr 30, 120, 53,54 o  łącznej  powierzchni 5,70 ha, 
 
 
Wykaz działek i budynków przeznaczonych do sprzedaŜy w 2014 roku: 
 

1. działka zabudowana w Brzeźnicy Kol. Nr geodezyjny 408/2 
2. działka ul. OkręŜna nr geodezyjny 3021/ 38 o pow. 1080 m2, 
3. działka ul. OkręŜna nr geodezyjny 3021/ 37 o pow. 2042 m2, 
4. działka ul. OkręŜna nr geodezyjny 3021/ 41 o pow. 868 m2, 
5. działka ul. Klonowa nr geodezyjny 3021/ 42 o pow. 949 m2, 
6. działka ul. Klonowa nr geodezyjny 3021/ 43 o pow. 904 m2, 
7. działka ul. OkręŜna nr geodezyjny 3021/ 44 o pow. 931 m2, 
8. działka ul. OkręŜna nr geodezyjny 3021/ 45 o pow. 1110 m2, 
9. działka ul. Klonowa nr geodezyjny 3021/ 46 o pow. 1489 m2, 
10. działka ul. Klonowa nr geodezyjny 3021/ 47 o pow. 830 m2, 
11. działka ul. Klonowa nr geodezyjny 3021/ 48 o pow. 988 m2, 
12. działka ul. Jedności Robotniczej nr geodezyjny 3021/ 66 o pow. 1343 m2, 
13. działka ul. Jedności Robotniczej nr geodezyjny 3021/ 67 o pow. 1359 m2, 
14. działka ul. Jedności Robotniczej nr geodezyjny 3021/ 68 o pow. 3100 m2, 
15. działka ul. Jedności Robotniczej nr geodezyjny 3021/ 69 o pow. 1736 m2, 
16. działka ul. Jedności Robotniczej nr geodezyjny 3021/ 70 o pow. 1835 m2, 
17. działka ul. Jedności Robotniczej nr geodezyjny 3021/ 71 o pow. 1626 m2, 
18. działka ul. Jedności Robotniczej nr geodezyjny 3021/ 72 o pow. 1205 m2. 

 
Działki z przeznaczeniem pod działalność handlową: 
 

1. działka ul. Al. Wolności nr geodezyjny 3028/ 3 o pow. 4819 m2, 
2. działka ul. Al. Wolności nr geodezyjny 1198/ 1 o pow. 5610 m2. 

 
Z uwagi na to, Ŝe sprzedaŜ majątku nie dochodzi do skutku, koniunktura w obecnym czasie 
jest zła, w projekcie planu uwzględniono sprzedaŜ działek  na poziomie roku 2013. 
Gmina będzie sukcesywnie ogłaszać przetargi na sprzedaŜ działek. 
 
3)  wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  ( PIT )   
 od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,53%, 
4) wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto  
do budŜetu w wysokości szacowanej  przez Ministra Finansów, 
5) zaplanowane subwencje ogólne tj. subwencja oświatowa, równowaŜąca i wyrównawcza 
zostały przyjęte w wielkościach przedłoŜonych przez Ministra Finansów pismem nr 
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ST3/4820/10 /2013  z dnia 10-10-2013 r.  
6) podstawą do naliczenia subwencji oświatowej były: 
- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli na dzień 30 
września 2012 i dzień 10 października 2012r.,  
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazane w systemie  
informacji oświatowej według stanu na  dzień 10 września 2032r.w zakresie ogólnej liczby 
uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, 
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazane w systemie 
informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 
2012r. zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe 
w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.  

Jak z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10-10-2013 r. wynika w 
projektowanych kwotach subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota 
uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. 
7) dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej 
oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Gminę zadania przyjęto w wysokości 
ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją nr  FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 
października 2013 roku( dane wstępne) i pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w 
Pile nr DPL 3101-19/13 z dnia 21 października 2013r..  
                          
Planowane wydatki konstruowano przy następujących załoŜeniach: 
1) obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w kaŜdej 
jednostce, składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy naliczeń, 
2) w jednostkach organizacyjnych wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)  nie przewidują 
podwyŜki wynagrodzeń. PodwyŜkę wynagrodzeń od stycznia 2014r dla pracowników nie 
będących nauczycielami w wysokości 2,5%  zabezpieczono w rezerwie celowej,  
3) limit wydatków na wynagrodzenia pracowników obejmuje przypadające do wypłaty stałe składniki 
wynagrodzenia wynikające z  angaŜu, 
4) zabezpieczono w rezerwie celowej środki na skutki zmiany wynagrodzeń, na nagrody 
jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego oraz na  poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie i na inwestycje, 
 
5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości    
ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile. 
6) wydatki bieŜące związane z funkcjonowaniem jednostek ustalono na poziomie zbliŜonym 
do roku 2013, pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz wydatki, których realizacja została 
zakończona w 2013r. 
 
II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY W ROKU 2014. 

Dochody budŜetu Gminy i Miasta  Jastrowia ustalono w wysokości 32.984.544 zł, 
zaś wydatki  w wysokości 35.387.365 zł, co daje deficyt budŜetowy w wysokości 2.402.821 
zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym. 
W tabeli nr 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację 
finansową Gminy i Miasta na rok 2014. 
 
 
 
 
Tabela nr 1.  Podstawowe wskaźniki charakteryzuj ące sytuację finansową  
                      Gminy i Miasta Jastrowie w roku 2014.    zł 
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Lp Wyszczególnienie 
Plan  na 30.09 

2013. 

Wsk. 
struktury 

% 

Projekt 
budŜetu 2014 

Wsk. 

Struktury 
% 

Wsk. 

dynam.% 

1 2 3 4 5 6 7 

I Dochody ogółem 34.832.234 100 32.984.544 100 94,70 

1 Dochody bieŜące 33.598.120 96,46 32.513.544 98,57 96,77 

2 Dochody majątkowe 1.234.114 3,54 471.000 1,43 38,17 

II  Wydatki ogółem 37.480.047 100 35.387.365 100 94,42 

1 Wydatki bieŜące 32.459.499 86,60 31.282.030 88,40 96,37 

2 Wydatki majątkowe 5.020.548 13,40 4.105.335 11,60 81,77 

III Wynik bud Ŝetowy 
danego roku Deficyt „-
„ 

 

- 2.647.813 

x  

-2.402.821 

x x 

IV Finansowanie  x  x x 

V Przychody 3.766.913  3.420.000 x 90,79 

1 Przychody z 
zaciągniętych kredytów 
poŜyczek 

 

2.553.660 

x  

3.148.100 

x X 

2 Wolne środki  

1.213.253 

 
x 

 

- 

 
x 

 

X 

3 Inne przychody-
przychody ze spłat 
poŜyczek 

   

271.900 

  

VI Rozchody 1.119.100 x 1.017.179 x 90,89 

1 Spłata zaciągniętych 
przez Gminę i Miasto 
poŜyczek i kredytów 

 

847.200 

x  

1.017.179 

x  

120,06 

2 Udzielona poŜyczka 271.900     

VII Stan zadłuŜenia Gminy i 
Miasta  na 31.12.2013. z 
tytułu zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów 

 

6.544.860 

x  

8.675.781 

x  

132,56 

VIII Kwota długu 
publicznego 

6.544.860 x 8.675.781 x 132,56 

IX Wskaźnik kwoty długu 
publicznego do 
dochodów (max.60%) 

 

16,85 

x  

26,30 

x  

156,08 

X Wskaźnik łącznej kwoty 
przypadających do spłaty 
kredytów i poŜyczek, 
odsetek   

 

3,35 

 
x 

 

4,05 

 
x 

 

120,90 

 

Jak z danych tabeli nr 1 wynika,  projektowane dochody na rok 2014 są niŜsze i stanowią 
94,70 % planu  dochodów z roku 2013.  

 

Decydują o tym pozycje:  

- dotacje celowe, której wskaźnik dynamiki wynosi 74,66%.  
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Lp. Wyszczególnienie Przewidywane 
wykonanie roku 2013 
na podstawie planu 
na 30.09.2013r. 

Projekt budŜetu  

na 2014r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

1. Dotacje celowe 
(§§2000,2010,2030,2040,2320) 

 

8.818.369 

 

6.583.726 

 

74,66 

 

Na wzrost dochodów  mają wpływ przede wszystkim wzrost subwencji ogólnej, udziałów 
gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i fizycznych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013  

- subwencja ogólna, której wskaźnik dynamiki wynosi  104,06%.  

Lp. Wyszczególnienie Przewidywane 
wykonanie roku 2013 na 
podstawie planu na 
30.09.2013r. 

Projekt budŜetu  

na 2014r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

1. Subwencja ogólna 12.013.830 12.501.865 104,06 

 
- wpływ z udziałów gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o 18,66%  tj.  
o kwotę 671.623 zł.  
Lp. Wyszczególnienie Przewidywane 

wykonanie roku 2013 na 
podstawie wykonania na 
30.09.2013r. 

Projekt budŜetu  

na 2014r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

1. Udział gmin w podatku 
dochodowym od os. 
fizycznych 

 

3.600.000 

 

4.271.623 

 

118,66 

 

Do budŜetu roku 2014 przyjęto wpływy  w  wysokości szacowanej przez Ministra Finansów.  
 
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych 
Lp. Wyszczególnienie Przewidywane 

wykonanie roku 2013 na 
podstawie wykonania na 
30.09.2013r. 

Projekt budŜetu  

na 2014r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

1. Wpływy z podatków 
rozdział 75615 i 
75616 

 

6.882.577 

 

7.169.500 

 

104,17 

 

                 Wielkość  dochodów bieŜących, o których mowa w pkt.1 ma decydujące znaczenie  
na wielkość wydatków budŜetowych bieŜących i majątkowych. 

Zaplanowanie wydatków budŜetowych  w 94,42% , w stosunku do planu  2013 roku 
jest skutkiem informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w 
projekcie ustawy budŜetowej na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji 
rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.  
Z roku na rok Gmina przeznacza  coraz większe środki własne na działalność szkół 
podstawowych i gimnazjum. Subwencja oświatowa nie wystarcza na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. DuŜym obciąŜeniem dla budŜetu Gminy jest wypłata 
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dodatków mieszkaniowych, na wypłatę których Gmina nie ma wpływu. Zasady i tryb 
przyznawania ustalania wysokości reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm).  Większym obciąŜeniem dla budŜetu w 
porównaniu do roku 2013 są przewidziane wydatki na Przedszkola. Na dotację dla 
Niepublicznego Przedszkola zarezerwowano kwotę  426.000 zł,. 
Wobec ograniczonych moŜliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych,  źródłem  
sfinansowania  wydatków majątkowych jest zaplanowany kredyt. 

Konieczność poniesienia wydatków i spłaty zaciągniętych przez Gminę i Miasto 
kredytów przy moŜliwościach dochodowych Gminy i Miasta Jastrowie spowodowała 
zaplanowanie deficytu  budŜetowego w kwocie 2.402.821 zł. 

.  
Sytuacja  Gminy i  Miasta Jastrowie w latach 2009-2013. 

Tab. Nr 2. Wielkość deficytu/ nadwyŜki  i długu publicznego w latach 2009-2013. 
 
Lp 

 
Lata 

 
Wielkość deficytu  

lub nadwyŜki           
zł 

Wielkość długu     
publicznego 

zł 

1 2 3 4 

1 Rok 2009 - 1.812.946 4.497.095 

2 Rok 2010  
- 1.255.006 

 
7.458.700 

3 Rok 2011  
 1.394.044 

 
5.737.999 

4 Rok 2012  989.227 4.838.400 
5. Rok 2013-plan - 2.647.813 6.544.860 
6. Rok 2014-projekt -2.402.821 8.675.781 

III. DOCHODY BUD śETU GMINY I MIASTA JASTROWIE 

BudŜet po stronie dochodów zamyka się kwotą  32.984.544 zł 
 
Z ogólnej kwoty dochodów naleŜy wyodrębnić: 
- dochody bieŜące w kwocie   32.513.544 zł 
- dochody majątkowe w kwocie        471.000 zł 
   w tym: 
    ● dochody ze sprzedaŜy majątku w kwocie       210.000 zł 
Dochody bieŜące obejmują w szczególności: 

- subwencję ogólną w kwocie    12.501.865 zł 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
    oraz   środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
    lub   płatności w ramach budŜetu środków europejskich  
       w kwocie                323.528 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na finansowanie zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

  w kwocie                             5.731.458 zł 
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- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin  

  w kwocie       479.420 zł 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Jastrowiu przez Powiat Złotowski) w kwocie        49.320 zł  

Subwencja ogólna została obliczona na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 13 
listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Projektowana kwota subwencji ogólnej w wysokości     12.501.865  zł 
zawiera: 
l. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości       4.339.788 zł 
z tego: 
- kwota podstawowa     2.361.667 zł 
- kwota uzupełniająca      1.978.121 zł 
Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest 
niŜszy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. 
Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia,  ustalona przez GUS 
według stanu na dzień 31 grudnia 2012r., jest niŜsza od średniej gęstości zaludnienia w kraju 
i dochód podatkowy na l mieszkańca gminy jest nie wyŜszy niŜ 150% średniego dochodu 
podatkowego na l mieszkańca kraju.  
Średnia gęstość w roku 2012 na l km2 w kraju wynosi 123,24 osoby, natomiast gęstość 
zaludnienia w gminie Jastrowie na l km2 wynosi 33,18 osoby. 

2. część równowaŜąca subwencji ogólnej w wysokości         813.574 zł 
 
3. część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości                                                7.348.503 zł 
 
Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 naliczone zostały 
zgodnie z zasadami przyjętymi i zaakceptowanymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury 
i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe skalkulowana subwencja oświatowa w przypadku naszej Gminy i Miasta  
nie zabezpiecza wydatków związanych z zatrudnieniem w szkołach, gimnazjach i świetlicach 
szkolnych ( paragrafy 2540, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440  bez jednorazowych dodatków 
uzupełniających, zmian w strukturze awansu zawodowego, nagród jubileuszowych  wynoszą 
kwotę 8.126.540 zł). Ponad subwencję trzeba będzie wydatkować z własnych środków na 
wydatki związane z zatrudnieniem  778.037 zł oraz całość wydatków rzeczowych. 
O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok 
Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budŜetowej na 
2014 rok. 

Dochody budŜetowe według działów klasyfikacji budŜetowej. 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo     98.600 zł 
Plan zakłada  dochody ze sprzedaŜy gruntów lub uŜytków rolnych oraz  wpływy z tytułu czynszu 
dzierŜawnego za obwody łowieckie. 
. 
Dział 630 – Turystyka      262.500 zł 
Plan zakłada wpływy z tytułu dzierŜawy kąpieliska miejskiego  kwota 2.500 zł oraz dotację celową w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz   środków o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub   płatności w ramach 
budŜetu środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Centrum Edukacji Ekologicznej i 
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Turystyki w Nadarzycach w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i 
rozwój wsi kwota 260.000 zł. 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                    291.300 zł 
Wyliczenia kwot dochodów tego działu dokonano na podstawie zawartych umów najmu, dzierŜawy i 
opłat za uŜytkowanie wieczyste.  Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na podstawie zawartych aktów notarialnych. 
Wpływy za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości skalkulowano w wyŜszej kwocie niŜ 
przewidywane wykonanie roku 2013 z uwagi na dokonaną aktualizację opłat na podstawie operatu 
szacunkowego . 
Przewidywana sprzedaŜy działek budowlanych , a takŜe lokali mieszkalnych jest niŜsza niŜ 
przewidywane wykonanie roku 2013 z uwagi na brak zainteresowania. 
Wpływy z usług to planowany zwrot kosztów wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaŜy  
zaplanowano na poziomie roku 2013 . 
Pozostałe odsetki stanowią naleŜne odsetki od niespłaconej kwoty reszty ceny lokali 
przypadającej w danym roku. 
 
Dział 710- Działalność  usługowa                                22.000 zł 
W dziale tym skalkulowano dochody z  tytułu usług cmentarnych oraz opłat za 
przedłuŜenie miejsca pochówku na kolejne 20 lat. 
 
Dział 750 - Administracja publiczna            100.552 zł 
w tym:  
- dochody własne                  9.500 zł 
- dotacja celowa na finansowanie zadań bieŜących  
z zakresu administracji rządowej oraz  innych  zadań zleconych             91.052 zł                                                      
Zaplanowane dochody własne  w rozdziale urzędy gmin i są to : wpływy z usług, przede wszystkim z 
usług ksero i odpłatność za rozmowy telefoniczne oraz  wpływy z róŜnych dochodów stanowiące 
wynagrodzenie płatnika składek.   
W pozostałej działalności zaplanowano  wpływy z róŜnych opłat , które stanowią zwrot kosztów za 
wysłane upomnienia. 
 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
                     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa             1.950 zł 
Zaplanowana kwota stanowi przyznaną dotację celową na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych związanych z, prowadzeniem stałego rejestru 
wyborców w 2014r. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa                650.000 zł 
Rozdział 75416 StraŜ gminna - zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu 
mandatów. Do budŜetu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2013. 
 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  innych jednostek 
                    nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  
                    poborem              11.735.123 zł 
 
Rozdział 75601    wpływy z  podatku dochodowego od osób fizycznych             5.000 zł 
Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej  przekazywane 
są przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Proponowany plan stanowi    plan 
roku  2013. 
 
Rozdział 75615    wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków  i opłat  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
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organizacyjnych                  3.974.500 zł 
● Podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie ewidencji powierzchni lub wartości i  wzrostu 
o około 2,0% obowiązujących stawek w roku 2013. Uwzględniono równieŜ zgłoszone zmiany w 
deklaracji podatkowej, a przede wszystkim powierzchnię budynków i gruntów związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą. Proponowany plan stanowi  103,28% przewidywanego 
wykonania planu roku  2013. 
● Przy podatku rolnym uwzględniono  obniŜoną cenę l q Ŝyta do 60,- zł. Proponowany plan stanowi 
114,28% przewidywanego wykonania planu  roku 2013. 
● Podatek leśny do planu przyjęto powierzchnię według stanów w roku 2013 , zastosowano 
równowaŜnik 0.220 m3 drewna co daje stawkę 37,63 zł od   l ha,  jest niŜsza niŜ obowiązująca w 
2012r nie planuje się zaległości podatkowych. Proponowany dochód  stanowi 95,97% 
przewidywanego wykonania planu roku 2013. 
● Podatek od środków transportowych planowaną ilość pojazdów  przyjęto na poziomie roku 
2013  i  wzrostu o około 2,0% obowiązujących stawek w roku 2013 .Proponowany plan stanowi  
115,15%  przewidywanego wykonania planu roku 2013. 
 
Rozdział 75616   wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
 i opłat lokalnych od osób fizycznych                     3.195.000 zł 
● Podatek od nieruchomości skalkulowano  na poziomie 110,28% przewidywanego wykonania planu 
roku 2013.  Zwiększenie spowodowane jest  przyjętym wzrostem stawek podatkowych o około 2,0% . 
Uwzględniono równieŜ zgłoszone zmiany w informacji podatkowej, a przede wszystkim powierzchnię 
budynków i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
● Podatek rolny skalkulowano  na poziomie  88,42% przewidywanego wykonania planu roku 2013. 
Planuje się zwiększenie skutecznej egzekucji. 
● Podatek leśny od osób fizycznych jest mało znaczącym podatkiem do planu przyjęto 
powierzchnię z roku 2013 i obowiązujące stawki ogłoszone przez Prezesa GUS   37,63 zł za ha. 
● Podatek od środków transportowych  skalkulowano na poziomie 111,49% przewidywanego wykonania 
roku 2013. Zwiększenie  wpływów w tym podatku spowodowane jest zwiększeniem stawki podatkowej o 
średnio 2,0%.. 
● Podatek od spadków i darowizn  zaplanowano na poziomie planu roku 2013. 
● Opłata od posiadania psów skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2013.   
Uchwałą Nr 67/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r., uchwalono stawkę 36 zł 
od jednego psa. 
● Wpływy z opłaty targowej przyjęto na poziomie planu roku 2013.  Ustalone opłaty targowe obowiązują  
od  2008r. zostały podjęte uchwałą Nr 133/2008 Rady Miejskiej  w Jastrowiu w dniu 28.10.2008r. 
● Podatek od czynności cywilno-prawnych przyjęto na poziomie  105,26% planu roku 2013. 

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw                         264.000 zł 
W rozdziale tym skalkulowano: 
●  Wpływy z opłaty skarbowej przekazywane przez urzędy skarbowe do budŜetu przyjęto kwotę 
przewidywanego wykonania roku 2013.  
● Wpływy z opłaty eksploatacyjnej trudno jest wyszacować gdyŜ w kaŜdym roku wykonanie 
stanowi inną kwotę. Do projektu budŜetu na 2014r. przyjęto kwotę  34.000 zł.   
Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze z tytułu wydobywania kopalin.  
● Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu przyjęto na poziomie planu  roku 2013.   
● wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  stanowią 
planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego . Do projektu budŜetu na 2014r przyjęto poziom 
105,88% planowanego wykonania roku 2013. 

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa             4.296.623zł  
Zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość 
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udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi 37,53%. 
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie 
stanowi wielkość informacyjno – szacunkową, poniewaŜ dochody podatkowe planowane są w budŜecie 
państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów moŜe ulec zmniejszeniu lub 
zwiększeniu. W związku z powyŜszym faktyczne dochody Gminy i Miasta Jastrowie mogą być większe lub 
mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. 
Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013, jest to 
kwota duŜo niŜsza niŜ plan roku 2013. 
Wykonanie tego planu zaleŜeć będzie od osiąganych przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości 
zatrudnionych w tych podmiotach  osób. W przypadku gdy  podatnik podatku dochodowego od osób 
prawnych posiada siedzibę, zakład (oddział) połoŜony  na terenie naszej Gminy i Miasta  wówczas urząd 
skarbowy przekazuje część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na 
podstawie umowy o pracę. 
 Zatem ta wielkość jest równieŜ wielkością, która moŜe ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. 

Dział 758 - RóŜne rozliczenia                    12.516.865 zł 
Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.348.503 zł, część wyrównawcza subwencji w kwocie 
4.339.788 zł  oraz część równowaŜącą subwencji ogólnej w kwocie 813.574 zł stanowi wielkość 
wyliczoną  dla gminy przez Ministerstwo Finansów i przekazaną załącznikiem do pisma  
Min. Fin. ST3/4820/10/2013 z dnia 10-10-2013r.  
Pozostałe odsetki w kwocie 15.0000 zł stanową  przypisane odsetki przez bank od posiadanych środków na 
rachunku bankowym. 
 
Dział  801 - Oświata i wychowanie       752.388 zł 
W dziale tym ujęte są dochody skalkulowane przez szkoły i gimnazjum na podstawie zawartych 
umów najmu i dzierŜawy. Wpływy z usług stanowią zwrot kosztów centralnego ogrzewania, 
wody i ścieków lokali mieszkalnych będących w dyspozycji placówek oświatowych, a takŜe 
opłaty za korzystanie z przedszkola oraz opłaty za obiady  
Wpływy z róŜnych dochodów stanowią dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika składek.   
Gmina złoŜyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt „Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, wniosek został pozytywnie zaopiniowany i 
w budŜecie na 2014r. w rozdziale przedszkola  uwzględniono kwotę 323.528 zł. Projekt ma 
na celu utworzenie 25 dodatkowych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu. 
Do projektu budŜetu na 2014r nie wprowadzono dotacji na przedszkola z uwagi na brak 
informacji od Wojewody Wielkopolskiego. 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna                6.396.546 zł 
w tym: 
- dochody własne                                                                                           278.670 zł 
- dotacje celowe na finansowanie zadań bieŜących z zakresu 
   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                          5.638.456 zł  
- dotacje celowe na realizację własnych zadań  bieŜących gmin           479.420 zł 
 
Planowane dochody własne: 
● Dziennym Domu Pomocy Społecznej  kwota  206.520 zł,  
     - stanowią przede wszystkim opłaty za obiady i opłaty z tytułu najmu pomieszczeń. stołówki 
● Ośrodek Pomocy Społecznej   kwota   68.150 zł  
   w tym:   
    - dobrowolna alimentacja na rzecz członków rodzin przebywających w domach pomocy społecznej, 
za które Ośrodek  ponosi odpłatność  kwota 2.400 zł, 
- odpłatność podopiecznych za mieszkania chronione kwota 40.200 zł, 
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  kwota 24.800 zł,   
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- wpływy z usług i wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie podatku kwota 750 zł. 
 
● w Urzędzie zaplanowano dochody własne  kwota 4.000 zł związane z realizacją zadań zleconych  z 
zakresu świadczeń rodzinnych. 
Dotacja celowa na zadania zlecone   pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3110.7.2013.3 z 
dnia 18 października 2013 roku . przyznana została na : 
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       5.588.390 zł 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej     50.066 zł 
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieŜących gmin pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr 
FB. I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku  przyznana   została  na :  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
     z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne      18.838 zł 
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 203.369 zł 
- zasiłki stałe          179.761 zł 
- ośrodki pomocy społecznej            77.452 zł 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          49.320 zł 
Dochód stanowi dotację celową z Powiatu Złotowskiego na  dofinansowanie działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. 
 
Dział  900  - gospodarka  komunalna i ochrona środowiska               85.700 zł 
Dochód dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska kwota 15.000 zł, z opłaty produktowej  kwota 700 zł oraz z 
wpływów  z wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 70.000 zł. 
Wysokość przyjęto na poziomie 106,12% przewidywanych dochodów roku 2013. 
                                                                                          
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport                                                                                             21.700 zł 
Plan dochodów zakłada dochody z wynajmu hali sportowej, wpłat wpisowych za turniej.   
Zaplanowane dochody na rok 2013  przyjęto na przewidywanego wykonania roku 2013.    

Po przeanalizowaniu dochodów własnych gminy najbardziej znaczącymi są podatek od 
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych.  

V. WYDATKI  BUD śETU GMINY I MIASTA JASTROWIA 

Wydatki  budŜetowe ogółem  stanowią  kwotę      35.387.365 zł 
w tym: na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4.105.335  zł co stanowi  11,60 % ogólnej sumy 
wydatków. 
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2014r określa załącznik Nr 5. 
Poziom wydatków budŜetowych skalkulowano bardzo oszczędnie mając na uwadze zabezpieczenie 
środków finansowych na spłatę wymagalnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
bankowych, jak równieŜ wydatków na obsługę długu publicznego. 

Dział  010 - Rolnictwo i łowiectwo        23.400 zł 
Rozdział 01008 – Melioracje wodne                                                                  5.000 zł 
Zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej 
 
Rozdział 01030 – Izby rolnicze                                                                        13.000 zł 
Zaplanowano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od planowanego wpływu podatku rolnego  
z  uwzględnieniem prognozowanych odsetek od tego podatku.. 
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Rozdział 01095 – Pozostała działalność                                                                 5.400 zł   
W rozdziale tym skalkulowano wydatki na niezbędne zakupy na wsie sołeckie oraz  na utylizację zwierząt  
padłych.. 

Dział 600 - Transport i łączność    2.196.348 zł 
wydatki bieŜące    plan       260.700 zł    
wydatki majątkowe   plan    1.935.648 zł  
 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                                     2.186.348 zł 
Wydatki bieŜące kwota 230.700 zł obejmują remonty dróg gminnych i chodników, koszt nabycia tłucznia 
przeznaczonego do napraw dróg oraz na zimowe odśnieŜanie. 
Wydatki majątkowe  kwota  1.835.648 zł  w tym:. 
●  „Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Sypniewie   (FS)”         27.119 zł, 
● „Budowa chodnika przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie II etap” 100.000 zł, 
● „ Budowa ul. Al. Wolności w Jastrowiu”     300.000 zł., 
●  „Budowa ul. Słowackiego w Jastrowiu”     350.000 zł, 
●  „Budowa ul. Zawiszy w Jastrowiu”      400.000 zł, 
● „Poszerzenie drogi gminnej w Brzeźnicy  (FS)”         8.529 zł, 
● „Remont chodnika oraz wykonanie parkingu przy ul. 1 Maja w Jastrowiu”   50.000 zł, 
● „Wykonanie chodnika ul. 10 Pułku Piechoty w Jastrowiu”     250.000 zł, 
● „Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. 2 Lutego w Jastrowiu”   350.000 zł, 
Z powyŜej wymienionych zadań  dwa  realizowane będą w ramach wydzielonych środków na Fundusz 
Sołecki. 
Pozostałe zadania po części sfinansowane zostaną  z uzyskanych dochodów z tytułu mandatów. 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne                                                         100.000 zł 
Wydatki majątkowe: 
● „ Budowa drogi osiedlowej przy ul. Roosevelta w Jastrowiu”   100.000 zł 
 
Rozdział 60095 - Pozostała działalność                                                      30.000 zł 
Wydatki bieŜące zaplanowano środki na remont parkingu 

Dział 630 - Turystyka        468.500 zł 
wydatki bieŜące    plan         28.500 zł    
wydatki majątkowe   plan       440.000 zł  
 
Wydatki bieŜące kwota 28.500 zł obejmują: wynagrodzenie ratowników na plaŜy miejskiej w sezonie 
wakacyjnym, zakup materiałów, energii, oraz usług związanych z przygotowaniem kąpieliska miejskiego 
do sezonu letniego. 
Wydatki majątkowe  kwota  440.000 zł  w tym:. 
„Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki w Nadarzycach”   440.000 zł 
Realizacja  zadania z udziałem środków europejskich, dofinansowanie 260.000 zł - celem jest 
poprawa jakości Ŝycia mieszkańców gminy Jastrowie poprzez utworzenie Ekologicznego 
Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i rozwój wsi. 

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa        849.950 zł 
wydatki bieŜące    plan       849.950 zł    
 
Rozdział 70001    Zakłady gospodarki mieszkaniowej   675.000 zł 
Wydatek bieŜący stanowi dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
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kwota 675.000 zł zgodnie z kalkulacją jednostek przedmiotowych. 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  165.950 zł 
Planowane wydatki bieŜące w kwocie 165.950 zł to szacunki nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do sprzedaŜy, opłaty notarialne, opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od 
nieruchomości. 
Pozycja podatek od nieruchomości przewiduje wzrost w porównaniu do roku 2013 z uwagi na 
wzrost stawki podatkowej. 

Rozdział 70095 - Pozostała działalność      9.000 zł 
Wydatki bieŜące obejmują  utrzymanie  placu Jana Pawła II,   targowiska,  oraz  odszkodowania dla osób 
fizycznych  za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu . 

Dział 710 - Działalność usługowa 441.500 zł 
wydatki bieŜące    plan       141.500 zł    
wydatki majątkowe   plan       300.000 zł  

Rozdział 71014    Opracowania geodezyjne i kartograficzne      40.500 zł 
Planowane wydatki tego rozdziału to podział działek, opisy i mapy mienia komunalnego oraz 
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Rozdział 71035 – Cmentarze      395.000 zł 
Wydatki bieŜące kwota 95.000 zł stanowią koszty utrzymania cmentarzy. 
Wydatki majątkowe  kwota  300.000 zł  w tym:. 
● „Adaptacja cmentarza komunalnego w Jastrowiu”  150.000 zł 
● „Wykonanie chodnika na cmentarzu w Sypniewie”  150.000 zł 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność                     6.000 zł 

Wydatek stanowią koszty szkoleń przeprowadzonych w ramach Naszyjnika Północy 

 

 

Dział 750 - Administracja publiczna 3.488.335 zł 
wydatki bieŜące    plan       3.388.335 zł    
wydatki majątkowe   plan          100.000 zł  
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie     324.400 zł 
Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wysokości dotacji celowej przekazanej z budŜetu na 
realizacją zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom . 
Place skalkulowano na 5,5 et, bez wzrostu wynagrodzeń. 
Wzrost wynagrodzeń o 2,5% uwzględniono w rezerwie celowej. 
W wydatkach rzeczowych uwzględniono ekwiwalent na ubiór dla pracownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, ekwiwalent na zakup okularów, zakup literatury fachowej, badania okresowe 
pracowników, koszty podróŜy słuŜbowych, zakup usług dotyczących opieki nad programami 
komputerowymi. 
Podział zadań zleconych i własnych z ogólnej kwoty przyjęto: 
- wydatki na zadania ze środków własnych gminy 233.348 zł       71,93% 
- wydatki na zadania z dotacji                                                    91.052 zł           28,07% 

Rozdział 75022  -  Rady gmin      157.000 zł 
Wydatki bieŜące stanowią wypłaty diet radnych, zakup czasopism i materiałów biurowych , kosztów 
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delegacji słuŜbowych, organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej .  
Wydatki przyjęto na poziomie 101,29% planu roku 2013. 

Rozdział 75023  - Urzędy gmin                2.669.935 zł 
wydatki bieŜące    plan       2.569.935 zł    
wydatki majątkowe   plan          100.000 z 
Planowane wydatki bieŜące w kwocie 2.569.935 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane kwota 2.059.400 zł oraz wydatki rzeczowe 510.535 zł. 
Place skalkulowano na 36 et, bez wzrostu wynagrodzeń. 
Wzrost wynagrodzeń o 2,5% uwzględniono w rezerwie celowej. 
W wydatkach rzeczowych uwzględniono najpilniejsze potrzeby, głównie opłaty związane z 
funkcjonowaniem urzędu jako instytucji. W paragrafie zakup materiałów i wyposaŜenia 
przewidziano zakup  wyposaŜeń do pomieszczeń biurowych, środków czystości, drobne materiały 
remontowe, prasa, ksiąŜki oraz zakup komputerów i drukarek. 
W pozycji zakup usług remontowych przewidziano  bieŜące naprawy i konserwacje kserokopiarek i 
drukarek.  Pomimo zwiększenia zatrudnienia wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie roku 2012.   
Wydatki majątkowe  kwota  100.000 zł  w tym:. 
● „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie” 100.000 zł 
 
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa      3.000 zł 
Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie środków na sfinansowanie kosztów  przejazdu osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej. 
 
Rozdział 75075 -  Promocja jednostek samorządu terytorialnego   120.200 zł 
W rozdziale przewidziano środki na promocję gminy, a takŜe opłacenie kosztów delegacji z 
partnerskich gmin.  

Rozdział 75095 - Pozostała działalność     213.800 zł 
W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac 
społecznie – uŜytecznych, interwencyjnych   i publicznych, wydatki z tytułu poboru podatków i opłat 
lokalnych, wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety dla sołtysów.  Skalkulowano wydatki  na 
zakup nagród  za udział w konkursach i zawodach   oraz przejazdy i opłaty . 
W paragrafie 4430 - róŜne opłaty i składki ujęto opłacane składki dla Wojewódzkiego Ośrodka 
Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,  Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego w 
Wałczu.  

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa         1.950 zł 

Wydatki skalkulowano w wysokości dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa na realizację zadań 
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z 
prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2014r. 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa         535.250 zł 
Plan wydatków tego działu obejmuje: 
Rozdział 75405 -  Komendy powiatowe  policji                                             14.000 zł 
Wydatki bieŜące zaplanowano na „Fundusz Wsparcia Policji” za pełnienie przez policjantów 
Komendy Powiatowej  Policji w Złotowie dodatkowych ponadnormatywnych słuŜb prewencyjnych na 
terenie gminy i miasta Jastrowie oraz zakup paliwa . 
 
Rozdział  75412 -  Ochotnicze straŜe poŜarne                                                   107.240 zł 
Zaplanowane wydatki, to wydatki bieŜące, które przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za udział 
straŜaków w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, narzędzi, wyposaŜenia do wozów straŜackich, drobne 
remonty i naprawy, a takŜe utrzymanie remizy straŜackiej. 
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Rozdział  75416 -  StraŜ gminna (miejska)                                                   414.010 zł 
W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono zwiększenie zatrudnienia w 
administracji.  
Place skalkulowano na 5 et, bez wzrostu wynagrodzeń. 
Pozostałe wydatki stanowią zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania StraŜy Miejskiej. 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego         320.000 zł 
Plan wydatków  obejmuje spłatę  odsetek od  poŜyczek i kredytów  zaciągniętych w latach poprzednich. 
● kredyt z roku 2009 planowana kwota odsetek     26.400 zł 
● kredyt z roku 2010 planowana kwota odsetek               126.000 zł 
● kredyt z roku 2012 planowana kwota odsetek                         2.800 zł 
●poŜyczka z NFOŚiGW z roku 2013 planowana kwota odsetek    54.000 zł 
● kredyt z roku 2013  i z roku 2014 planowana kwota odsetek                110.800 zł 

Dział 758 – RóŜne rozliczenia     1.120.000 zł 
W planie wydatków uwzględniono :   
1.  rezerwę celową                   kwota    965.235 zł 
      w tym: 
      - z przeznaczeniem na  wynagrodzenia                kwota       532.000 zł  
       - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego      kwota         87.000 zł 
     -  na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
      Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie     kwota      26.235 zł 
 
   - na inwestycje            kwota 320.000  zł  
        
2.  rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki   kwota      154.765 zł. 
 

Dział 801 - Oświata i wychowanie            12.944.901zł 
Dział 854    Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        194.620 zł 
wydatki bieŜące   plan   13.127.521 zł    
wydatki majątkowe   plan         12.000 zł  
 
W budŜecie gminy i miasta na rok 2014 przewiduje się wydzielenie środków finansowych na wydatki 
bieŜące:   
● do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek  
    budŜetowych na łączną kwotę       12.215.521 zł,  
● dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie               426.000 zł,   
● dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w kwocie               470.000 zł, 
● Urząd Gminy i Miasta                           28.000 zł.  

Podział środków na wydatki bieŜące poszczególnych placówek przedstawia się następująco: 

l. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu    kwota                          2.558.710,- zł 
       liczba uczniów  223 wydatek na l ucznia                                                                        11.474,04 zł 
Zatrudnienie 35,50 et w tym: nauczyciele 25,00 et i administracja i obsługa 10,5 et 
 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota                            3.271.090,- zł 

liczba uczniów 562  wydatek na l ucznia                                                                          5.820,44 zł 
Zatrudnienie 48,54 et w tym: nauczyciele 37,54 et i administracja i obsługa 11,0 et 

3. Zespół Szkół Samorządowych  w Sypniewie kwota                             2.031.410,- zł 
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liczba uczniów  172 wydatek na l ucznia                                                 11.810,52 zł 
Zatrudnienie 23,80 et w tym: nauczyciele 12,78 et i administracja i obsługa 8,02et 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy kwota                              1.472.450,- zł 
liczba uczniów 123 wydatek na l ucznia                                                                                 11.971,14 zł 
Zatrudnienie 19,93 et w tym: nauczyciele 12,64 et i administracja i obsługa 7,29 et 

 
5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota   2.881.861,-zł 
     w tym: 
    ● wydatki z działalności podstawowej  kwota                2.484.030,- zł 
           liczba dzieci  283 wydatek na 1 dziecko        8.777,49 zł 

Zatrudnienie 44,13 et w tym: nauczyciele 19,30 et i administracja i obsługa 24,83 et 
W projekcie budŜetu zabezpieczono niezbędne środki do prowadzenia działalności bez remontów i 
inwestycji. 
    ● wydatki w ramach Projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej  kwota          397.831 zł    
liczba dzieci 25   wydatek na 1 dziecko        15.913,24 

    Zatrudnienie 4,5 et w tym: nauczyciele 2,0 et i administracja i obsługa 2,5 et 
Dofinansowanie w ramach programu z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki kwota 
323.528 zł. 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                Razem wydatki  bieŜące placówek oświatowych               12.215.521,- zł 
Projektowana kwota subwencji ogólnej w części oświatowej na 2014r zamyka się kwotą 7.348.503 zł, a 
prognozowane wydatki skalkulowane bardzo ostroŜnie na bieŜące utrzymanie oświaty i edukacyjnej 
opieki wychowawczej wynoszą 12.215.521 zł.  
Zestawienie powyŜszych kwot pokazuje, Ŝe  na utrzymanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 
w gminie trzeba będzie przeznaczyć poza subwencją oświatową jeszcze ponad 4.867.000 zł.  
6. Urząd Gminy i Miasta kwota         28.000 zł 
w tym: 
● wydatki bieŜące kwota  16.000 zł 
W wydatkach bieŜących zabezpieczono dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych 
realizujących obowiązek szkolny,   koszty wyjazdu młodzieŜy na zawody sportowe,  zakup 
nagród na konkursy szkolne. 
● wydatki majątkowe kwota                12.000 zł 
w tym: 
„Pokrycie sztuczną murawą nawierzchni boiska przy szkole w Brzeźnicy  (FS)”  
  kwota  12.000 zł 
Dział 851    Ochrona zdrowia       185.000 zł 
Rozdział 85153 -  Zwalczanie narkomanii                                                       6.500 zł 
Rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                  178.500 zł 
Środki uzyskane z tytułu sprzedaŜy napojów alkoholowych Gmina zagospodarowała na działalność 
profilaktyczną w celu przeciwdziałania alkoholizmowi są to środki w wysokości 185.000 zł. W 
ramach tych środków przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153  kwotę 6.500 zł na działalność 
profilaktyczną dotyczącą zwalczania narkomanii i w rozdziale 85154 kwotę 178.500 zł na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi.  Przyjęte kwoty wydatków stanowią koszt wynikający z 
preliminarzu ustalonego projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2014.  
 
Dział 852 - Pomoc społeczna        9.115.874 zł 
w tym: 
- wydatki na zadania własne                                                                          3.477.418 zł 
- wydatki na zadania zlecone                                                                 5.638.456 zł 
W ramach zadań własnych uwzględniono wydatki: 
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Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                         607.420 zł 
Wydatki w tym rozdziale stanowią: 
● odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,  którą dokonuje Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  kwota  200.000 zł  
● skalkulowane wynagrodzenia i pochodne na 5,5 et (samodzielny referent, intendentka, obsługa 
kuchni 2,5 et, robotnik gospodarczy 0,75 et i fizjoterapeuta 0,25 et)  kwota 201.250 zł 
● pozostałe wydatki  na kwotę  206.170 zł  to zakup środków Ŝywność ,   najpilniejsze potrzeby wynikające 
z utrzymania   oraz funkcjonowania kuchni i stołówki, w tym zakup naczyń, środków czystości 
oraz naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
 
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze        15.000 zł 
Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci pozostających w pieczy zastępczej. W zaleŜności od 
rodzaju pieczy odpłatność jest procentowa. 
 
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie          1.000 zł
   
Przy MGOPS został powołany Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą: 
pracownik socjalny, pedagog, psycholog, policjant, przedstawiciel słuŜby zdrowia, kurator 
zawodowy. Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy oraz inicjowanie i wspieranie działań 
profilaktyczno-edukacyjnych. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się 
obsługą organizacyjno-techniczną  a w szczególności wysyłaniem korespondencji i zakupem 
materiałów biurowych. 
Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny      30.220 zł 
Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia  na umowę –zlecenie Asystenta rodzin 
dysfunkcyjnych. 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       12.000 zł                                                       
wydatki zaplanowano na zakup materiałów, usług i koszty postępowania sądowego 
                          
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                18.838 zł 
wydatek stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne  od wypłaconych zasiłków stałych.  
Dotacja celowa  18.838 zł . 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz  
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                               343.369 zł 
na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze przeznaczono łącznie 343.369 zł  w tym  203.369 zł 
stanowi  dotacja celowa z budŜetu państwa. W ramach ujętych środków przyznawane są zasiłki 
celowe,  zasiłki okresowe, bony  Ŝywnościowe, realizowane recepty za leki i inne świadczenia. 
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                         960.000 zł 
za podstawę do planu przyjęto kwotę przyznanych dodatków mieszkaniowych na listopad 2013r. 
jest to  około 80.000 zł oraz uwzględniono wzrost czynszu mieszkaniowego od stycznia 2014r. 
Zadanie to stanowi 100% środków własnych gminy. 
  
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                    179.761 zł 
planowana kwota stanowi przyznaną dotację celową z budŜetu państwa na wypłatę zasiłków 
stałych z tytułu znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                         808.740 zł 
W rozdziale tym skalkulowano wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej.  
Z budŜetu państwa na rok 2014 przyznana została dotacja  celowa w kwocie  77.452 zł. 
 Wydatki osobowe  stanowią wynagrodzenie 14,25et  pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz zatrudnionych 4 opiekunek na 3 et świadczących usługi opiekuńcze dla 
osób starszych, schorowanych.  
Wzrost wynagrodzeń – 2,5%  skalkulowano w rezerwie celowej. Wydatki rzeczowe stanowią 
zakupy materiałów biurowych, usług remontowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych 
niezbędnych do prowadzenia działalności. 
 
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej        240.070 zł 
W roku 2013 w zakupionym budynku w miejscowości Nadarzyce utworzono mieszkania 
chronione. W rozdziale tym skalkulowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 
zatrudnionego personelu -  7 et opiekunek i 0,5 et konserwatora.  
Wydatki rzeczowe stanowią bieŜące utrzymanie budynku. 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                          261.000 zł 
Wydatki pozostałej działalności dotyczą : 
- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania          250.000 zł  
- opłaty składek do Pilskiego Banku śywności, z którego korzysta  
   Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                  6.000 zł 
- transport darów z Pilskiego Banku śywności                                        5.000 zł                      
 
 
Wydatki na zadania zlecone  w kwocie 5.638.456 zł ujęte są w poszczególnych rozdziałach zgodnie z 
zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB. I-3110.7.2013.3 z dnia 18 
października 2013 roku . 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego                                                                                5.588.390 zł 
Planuje się udzielić świadczeń i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców na 
kwotę  5.425.490 zł . Koszty utrzymania komórki obsługującej wypłaty zasiłków rodzinnych 
skalkulowano na kwotę 162.900 zł. Na realizację zadania ”świadczenia rodzinne” zatrudnionych jest 4  
pracowników na cały etat.  .  Wydatki rzeczowe dotyczą kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych  
oraz pozostałych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi w zakresie 
świadczeń rodzinnych. 
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej               50.066 zł 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    49.320 zł 
Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
Niepełnosprawnych                                                                                                      49.320 zł 
W ramach wydatków bieŜących skalkulowano dofinansowanie przez  Powiat Złotowski do 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. 
 
Dział  900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 1.895.674 zł 
wydatki bieŜące   plan     969.350 zł    
wydatki majątkowe   plan     926.324 zł 
  
W dziale tym przyjęto do planu wydatki na : 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      353.000 zł 
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wydatki bieŜące    plan            3.000 zł    
wydatki majątkowe   plan         350.000 zł 
Wydatki majątkowe  kwota  350.000 zł  w tym:. 
„Budowa kolektora deszczowego ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu”       150.000 zł 
„Budowa separatorów kanalizacji deszczowej w Jastrowiu”         200.000 zł 
 
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                           230.000 zł  
wydatki dotyczą bieŜącego oczyszczania miasta i wsi zgodnie z podpisanymi umowami. 
 
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               105.350 zł  
wydatki dotyczą utrzymania zieleńców i nowych nasadzeń 
 
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt                                                           25.000 zł 
koszty dotyczą  przetrzymywania psów w schronisku i dokarmianie oraz opieka nad bezpańskimi 
zwierzętami. Wydatki ujęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 
 
Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg                                             595.000 zł   
wydatki bieŜące    plan            520.000 zł    
wydatki majątkowe   plan             75.000 zł 
koszty dotyczą zuŜycia energii w oświetleniu ulicznym, bieŜąca konserwacja oświetlenia, remonty i 
wymiana opraw na energooszczędne. 
Wydatki majątkowe  kwota  75.000 zł  w tym:. 
„Zakup i montaŜ ulicznych lamp solarnych”      75.000 zł 
 
Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                                          587.324 zł   
wydatki bieŜące    plan              86.000 zł    
wydatki majątkowe   plan           501.324 zł  
Na wydatki bieŜące przeznacza się kwotę  86.000 zł z przeznaczeniem na: 
   •wydatki związane z  przeprowadzenie akcji sprzątanie świata, udraŜnianie systemów 

kanalizacyjnych 
   •opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne 
   • wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego  - zakup tablicy informacyjnej, kosiarki samobieŜnej w 
Nadarzycach  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 501.324 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 
(FS) kwota  31.324 zł 
„Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów  
do spółki prawa handlowego”     250.000 zł 
„Budowa parku miejskiego z placem zabaw przy ul. Zawiszy w Jastrowiu” 150.000 zł 
„Ogrodzenie placu wiejskiego w Sypniewku  (FS)”         6.319 zł 
„Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Samborsku (FS)”                 10.000 zł 
„Wykonanie placu z polbruku przy wiacie imprezowej w Budach  (FS)”            9.844 zł 
„Wykonanie placu zabaw w Sypniewie”        30.000 zł 
  „DoposaŜenie placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Jastrowie”                           40.000 zł 
„Zakup urządzeń na plac zabaw w Samborsku ( FS)”                                                     5.161 zł 
       
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      1.113.993 zł 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu jako instytucja kultury obejmuje swoją działalnością  domy kultury, 
bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie. 
Kalkulacje planu finansowego na rok 2014 Ośrodek Kultury-Instytucja kultury 
przedstawia się następująco: 
     Przewidywane wykonanie     Projekt planu 
         2013r.    2014r. 
                                                            -------------------------------------------------------------------- 
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Przychody                    1.100.030 zł            1.182.170 zł 
w tym: 
- przychody własne            73.490 zł      79.540 zł 
- dotacja z budŜetu gminy       1.026.540 zł            1.102.630 zł 
   w tym: 
   • Domy i ośrodki kultury         786.420 zł    847.280 zł 
   • Biblioteki           240.120 zł    255.350 zł 
 
Koszty                    1.100.030 zł            1.182.170 zł 
Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
Domy i ośrodki kultury,  
świetlice i kluby         857.170 zł    923.880 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia         422.800 zł    439.180 zł 
- ubezpieczenia i inne świad. 
   na rzecz pracowników        104.850 zł    112.990 zł 
- materiały, energia           78.400 zł      82.150 zł 
- usługi, imprezy kulturalne i inne opłaty      251.120 zł    289.560 zł 
Na imprezy kulturalne przeznaczono 159.000 zł w tym na: Dni Jastrowie , MFF Bukowińskie 
Spotkania , Piknik Militarny, Powitanie Nowego Roku i inne imprezy.  
 
Biblioteki       242.860 zł               258.290 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia      143.970 zł     143.960 zł 
- ubezpieczenia i inne świad. 
   na rzecz pracowników       36.210 zł      38.590 zł 
- materiały i energia        44.360 zł      45.420 zł 
- usługi i inne opłaty          6.550 zł        6.700 zł 
- księgozbiór         10.270 zł      10.520 zł 
- dodatkowe środki          1.500 zł      13.100 zł 
Dodatkowe środki w kwocie 13.100 zł stanowią wkład własny przy realizacji projektów:  
- „Dwa oblicza kobiet – tradycja i nowoczesność”  planowane jest zorganizowanie 
warsztatów wikliniarskich, kształtowania wizerunku, kulinarnych, oraz grupowych zajęć 
Nornic Walking. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację na poziomie LGD. 
- „Zdrowie w pigułce” Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów prozdrowotnych. 
Projekt przeszedł pozytywną weryfikację na poziomie LGD. 
 
Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    858.643 zł 
wydatki bieŜące    plan            847.280 zł    
wydatki majątkowe   plan             11.363 zł  
Po przeprowadzeniu  analizy skalkulowanych kosztów, wydatki na dotację podmiotową dla, 
samorządowej instytucji kultury przyjęto w kwocie 847.280 zł. 
Wydatki majątkowe  kwota  11.363 zł  w tym:. 
„Zakup wyposaŜenia kuchni do świetlicy Brzeźnica Kol. (FS)”             11.363 zł 
 
Rozdział 92116 - Biblioteki                                                                         255.350 zł 
Wydatek bieŜący stanowi dotacja podmiotowa na koszty utrzymania biblioteki w Jastrowiu, filii 
bibliotecznej w Brzeźnicy i w Sypniewie     

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport     442.750 zł 
wydatki bieŜące   plan       382.750 zł    
wydatki majątkowe   plan         60.000 zł  
 
Rozdział 92601    Obiekty sportowe                                            255.350 zł 
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wydatki bieŜące   plan       195.350 zł    
wydatki majątkowe   plan         60.000 zł  
 
Plan wydatków bieŜących w kwocie 195.350 zł stanowi: 
●  wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK dla  2 
osób, wynagrodzenia opiekuna stadionu „POLONIA” i „ZRYW”, wynagrodzenia sędziów, 
● koszty utrzymania hali  widowiskowo – sportowej ,  
●stadionu MKS „Polonia” i GLKS „Zryw”,   
● kortu tenisowego i  trzech boisk w Samborsku, Brzeźnicy i Nadarzycach. 
● Fundusz Sołecki - naprawa płyty boiska do piłki noŜnej w Samborsku  

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000 zł w tym: 
„Remont szatni na boisku ZRYW w Sypniewie”   60.000 zł 
 
Rozdział 92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  172.400 zł 
Zaplanowane wydatki  bieŜące dotyczą: 
- dotacji dla klubów sportowych   kwota   170.000 zł 
 - wypłaty stypendium sportowego   kwota         2.400  zł . 

 Rozdział 92695 - Pozostała działalność                                                       15.000 zł 
W planie wydatków bieŜących uwzględniono kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na nagrody , puchary 
i organizację imprez sportowych. 
 
 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowania   
nadwyŜki budŜetowej”. 
PoniewaŜ zakłada się, Ŝe planowane na przyszły rok wydatki budŜetowe 35.387.365 zł będą 
większe od prognozowanych dochodów 32.984.544 zł o kwotę 2.402.821 zł, wystąpi 
planowany deficyt budŜetowy. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z : 
- kredytu. 

Po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonych poŜyczek dla Ośrodka 
Kultury w Jastrowiu 271.900  zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.148.100 zł.  

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów na kwotę 1.017.179 zł   w tym: 

Lp. Wyszczególnienie Stan zadłuŜenia na 31.12.2013 r. Raty spłat w 2014 r. 

1.  Kredyt z roku 2009 731.200 367.200 
2.  Kredyt z roku 2010 

3.180.0000
300.000 

3.  Kredyt z roku 2012 80.0000 80.000 
4.  Planowany do 

zaciągnięcia kredyt w 
roku 2013 

1.383.9000 180.000 

5
. 

Planowana do 
zaciągnięcia poŜyczka z 
NFOŚiGW w roku 2013 

1.169.760 89.979 

 RAZEM   6.544.860 1.017.179 
 
Projekt budŜetu na 2014 rok przewiduje deficyt budŜetowy w wysokości 2.402.821 zł, który 
planuje się sfinansować planowanym do zaciągnięcia kredytem z załącznikiem Nr 6.  
Zestawienie kwot dotacji na zadania bieŜące określono w załączniku Nr 7. 
Zakres i kwota dotacji dla zakładu budŜetowego określono w załączniku Nr 8. 
Realizowana działalność gospodarki mieszkaniowej w formie zakładu budŜetowego stanowi 
załącznik Nr 9. 
Dochody i wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo 
ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie 
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określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach 
określonych w art. 403 ust. 2 stanowi załącznik Nr 10 
 
Uchwałą Nr 201/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r wyraŜono zgodę na 
wyodrębnienie w budŜecie  Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
Wysokość środków Funduszu Sołeckiego oraz przeznaczenie w poszczególnych sołectwach 
przedstawia się następująco i stanowi załącznik Nr 11. 
 
Sołectwo Sypniewo   Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Sypniewie 27.119 zł 
 
Sołectwo Brzeźnica  Pokrycie sztuczną murawą nawierzchni boiska  
                                                przy szkole w Brzeźnicy    12.000 zł 
    Poszerzenie drogi gminnej w Brzeźnicy    8.529 zł 
Sołectwo Brzeźnica Kol Zakup wyposaŜenia kuchni do świetlicy  

Brzeźnica Kol.     11.363 zł 
Sołectwo Budy  Wykonanie placu z polbruku przy wiacie  

imprezowej w Budach        9.844 zł 
Sołectwo Nadarzyce  Zakup tablicy informacyjnej, kosiarki samobieŜnej,  

wyposaŜenia kuchni w świetlicy Nadarzyce  12.366 zł 
Sołectwo Sypniewko  Ogrodzenie placu wiejskiego w Sypniewku    6.319 zł 
Sołectwo Samborsko  Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Samborsku 10.000 zł 
    Zakup urządzeń na plac zabaw w Samborsku   5.161 zł 
    Naprawa płyty boiska do piłki noŜnej, zakup urządzeń  
                                                     na plac zabaw w Samborsku      4.500 zł
    ----------------------------------------------------------------- 

  R a z e m             107.201 zł 
BudŜet na 2014r w zakresie wypełniania wymogów ustawowych spełnia podstawowy 

warunek zrównowaŜonego budŜetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do 
spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów  są zrównowaŜone sumą 
prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on równieŜ nowy ostry warunek , tj 
zrównowaŜenia budŜetu w zakresie wydatków bieŜących, który wymaga aby planowane 
wydatki bieŜące nie były wyŜsze niŜ planowane dochody bieŜących powiększone o nadwyŜkę 
budŜetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

 
 


