
Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 329/2013 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 19 grudnia 2013r. 

w sprawie uchwały budŜetowej na 2014 rok 
 
 

BudŜet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2014 po konsultacjach na Komisjach Rady 
Miejskiej i wprowadzonych autopoprawkach został zaplanowany ostatecznie w kwotach: 

 
Dochody 32.984.544 zł 
Wydatki 35.387.365 zł 

 
Planowany deficyt w kwocie 2.402.821 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę  1.017.179 zł. 
Dla zrównowaŜenia budŜetu w roku 2014 zaplanowano przychody w ogólnej kwocie 
3.420.000 zł  
w tym: 
 
● Przychody ze spłat poŜyczek i kredytów udzielonych  
    ze środków publicznych           271.900 zł         
● Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2014r.     3.148.100 zł 
 
Struktura dochodów budŜetowych w 2014r. przedstawia się następująco: 
- subwencje kwota 12.501.865 zł, stanowią 37,90% dochodów budŜetowych; 
- dotacje na zadania zlecone kwota 5.731.458 zł, stanowią 17,38% dochodów budŜetowych; 
- dotacje na zadania własne kwota 479.420 zł, stanowią 1,45% dochodów budŜetowych; 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
  z udziałem środków europejskich kwota 323.528 zł, stanowią 0,98% dochodów 
budŜetowych; 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 49.320 zł, stanowią 0,15% dochodów    

budŜetowych; 
- dochody własne kwota 13.427.953 zł, stanowią 40,71% dochodów budŜetowych; 
- dochody majątkowe kwota  471.000 zł, stanowią 1,43% dochodów budŜetowych; 
 
Z łącznej kwoty 35.387.365 zł wydatków budŜetowych przeznaczono na: 
- wydatki bieŜące  kwota 31.282.030 zł; 
- wydatki majątkowe  kwota   4.105.335 zł. 
W poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej zaplanowano sfinansowanie 
obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie.  
W ramach wydatków bieŜących utworzono rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 154.765 zł, 
2) celowe w wysokości 965.235 zł,  
      z tego: 
      a)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89.000 zł, 

b)   na wynagrodzenia 530.000 zł, 
c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-

Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł, 
d) na inwestycje 320.000 zł.  

 
 
 
 



 
Uchwalony budŜet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2014 uwzględnia przegłosowane przez 
Radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu autopoprawki do projektu budŜetu na 2014r., które 
stanowią załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 329/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. 

 


