
Objaśnienia 
do Zarządzenia Nr  111/2014 Burmistrza Gminy i Miasta  Jastrowie z dnia 31grudnia 2014r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2014 – 2023 

 
 
Niniejszym Zarządzeniem Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie dokonał zmian w Załączniku Nr 1 

do Uchwały Nr328/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023. 

Zmian dokonano w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków, 

● planowanej kwoty przychodów i rozchodów, 

● wyniku budżetu na 2014r. 

 

W okresie od 31.10.2014r do 31.12.2014r zmieniono: 

 Dochody ogółem zwiększono o kwotę  28.564,00 zł 

w tym: 

● dochody bieżące zmniejszono o kwotę  81.846,00 zł 

● dochody majątkowe zwiększono o kwotę          110.410,00 zł 

 

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę         920.976,00 zł 

w tym: 

● wydatki bieżące zmniejszono o kwotę         324.666,00 zł 

● wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę        596.310,00 zł 

 

Deficyt budżetu  zmniejszono o kwotę         949.540,00 zł 

1. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę      950.238,00 zł 
           w tym: 
           - przychody z  zaciągniętych pożyczek  
              i kredytów na rynku krajowym    zmniejszono  o kwotę    1.000.000,00 zł  
          - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie  
            zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  
           z budżetu Unii Europejskiej   zwiększono  o kwotę        49.762,00 zł        
 2. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę            698,00 zł 
           w tym: 
           - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem  
             środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 698,00 zł 
 

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na  roku 2014 stanowią: 



Dochody ogółem      36.985.390,87 zł 

w tym: 

● dochody bieżące     35.602.922,81 zł 

● dochody majątkowe       1.382.468,06 zł 

 

Wydatki ogółem        38.459.365,87 zł 

w tym: 

● wydatki bieżące       33.887.794,87 zł 

● wydatki majątkowe       4.571.571,00 zł 

 

Deficyt budżetu        - 1.473.975,00 zł 

 

Przychody budżetu           2.604.456,00 zł  

w tym: 

● wolne środki          982.794,00 zł 

●przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 321.662,00 zł 
● kredyty, pożyczki                 1.300.000,00 zł 
 

Rozchody budżetu          1.130.481,00 zł  

w tym: 

●  pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  

    pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                             113.302,00 zł 

●  spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   1.017.179,00 zł 

 

W pozycji 12.5 i 12.5.1 ujęto zaplanowane środki w kwocie 455.223 zł na wkład krajowy dla 

następujących projektów: 

● Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie plaży miejskiej nad jeziorem 

Dużym w Jastrowiu dział 630 rozdział 63095 § 6059  kwota 142.500 zł 

● Utworzenie Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych ź 

rodeł energii w Nadarzycach dział 630 rozdział 63095 § 6059 kwota 180.000 zł 

● Wyposażenie plaży miejskiej w Jastrowiu w sprzęt rekreacyjny, zakup rowerów wodnych oraz 

kamizelek asekuracyjnych dział 630 rozdział 63095 § 6059 kwota   13.500 zł 

● Jastrowskie vademecum turysty-wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy 

Jastrowie dział 750 rozdział 75075 § 6059    kwota   10.100 zł 



● Zachowanie różnorodności biologicznej rzeki Młynówki w miejscowości Jastrowie poprzez 

przebudowę wylotów sieci kanalizacji deszczowej i budowę separatorów wód opadowych dział 

900 rozdział 90001 § 6059      kwota   93.023 zł 

● Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym w Jastrowiu 

Dział 926 rozdział 92601 § 6059     kwota   16.100 zł 

 

W pozycji 14.2, 14.3 i 14.3.1 wydatki zmniejszające dług i spłata zobowiązań wymagalnych z lat 

poprzednich ujęto spłacone zobowiązania z roku 2013 przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Jastrowiu. 

 

 


