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 Załącznik  Nr  2 . 
do Zarządzenia Nr 109/2016 

 Burmistrza G i  M  J a s t r o w i e   
                                                                                   z dnia 14.11.2016r. 

 

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

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA   JASTROWIE  

NA 2017 ROK 

 

I. INFORMACJE  OGÓLNE.  

Prezentowany budżet na rok 2017 został przygotowany i opracowany po uprzednim 

dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków 

budżetowych oraz według obowiązującego systemu w sferze budżetów gmin, wynikającego z 

ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. 

  Bazą projektu planu budżetu na 2017 rok było przewidywane wykonanie planu 2016 roku. 

Wielkość nakładów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na 2017 rok stanowi 

kwotę 4.492.865 zł, to jest 9,67 % planowanych wydatków ogółem. 

W projekcie budżetu na 2017 rok nie uwzględniono złożonych 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. 

Art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. 

poz. 885 ze zm.) ogranicza plan wydatków bieżących, które nie mogą być wyższe niż 

planowane dochody bieżące. Natomiast art. 243 tejże Ustawy ogranicza planowaną wielkość 

spłat rat kredytów i pożyczek. Powyższe zapisy Ustawy  nie zezwalają na zaciąganie 

kredytów na wydatki bieżące.  

Projekt budżetu na 2017 rok  jest planem finansowym dostosowanym do trudnych 

warunków ekonomicznych. 
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Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017 rok po stronie 

dochodów przyjęto następujące założenia: 

1)  dochody z podatków: 

 -  podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie uchwalonych stawek rocznych na rok 

2017 -  uchwała Nr 320/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.10.2016r. Stawki 

podatkowe pozostawiono na poziomie roku 2016, nie planowano wzrostu dochodów. 

- podatek rolny - ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

19 października 2015r średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 

kwartał poprzedzający rok podatkowy  wynosi  52,44 zł za 1 decytonę.  

Uchwałą nr 333/2016 z dnia 25.10.2016r. Rada Miejska w Jastrowiu obniżyła średnią cenę 

skupu żyta  do kwoty 50,00 zł za 1 decytonę, co stanowi obniżenie stawki o 2,91% w 

porównaniu do roku 2016. 

- w podatku leśnym przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r., która 

wyniosła 191,01 zł  za 1 m 3 , ogłoszona została Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2016r. Obniżenie   stawki  o  0,40 % w porównaniu do 

roku 2016. 

- podatek od środków transportu skalkulowano na podstawie uchwalonych stawek rocznych 

na rok 2017 – uchwała Nr 321/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.10.2016r. 

Obniżono stawki w punkcie 7  od autobusów,  załącznika do uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych . 

 

2) dochody z gospodarki mieniem komunalnym w pozycji dochody z najmu i dzierżawy 

planowano na podstawie zawartych umów.  

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto na podstawie 

zawartych aktów notarialnych oraz aktualizacji wzrostu wartości gruntu. 

Dochody ze sprzedaży majątku skalkulowano na podstawie przygotowanych   

i przewidzianych do sprzedaży następujących działek: 

Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku: 
 

1. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/23 o pow. 1009 m2,   
2. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/24 o pow.   918 m2,   
3. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/25 o pow.   923 m2,   
4. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/26 o pow.   926 m2,   
5. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/44 o pow.   714 m2,   
6. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/45 o pow.   717 m2,   
7. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/46 o pow.   743 m2,   
8. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/47 o pow.   733 m2,   
9. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/48 o pow.   745 m2,   
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10. działka Osiedle Sosnowe nr 3034/49 o pow.   746 m2,   
Wykaz działek usługowych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku: 

ul. Aleja Wolności: 
1. działka nr 3028/ 6 o pow. 0,5826 ha KW nr PO1Z/00019989/3 – tereny usług handlu 
2. działka nr 3028/ 4 o pow. 0,1440 ha KW nr PO1Z/00019989/3 – teren parkingów 
3. działka nr 3028/ 5 o pow. 0,0890 ha KW nr PO1Z/00019989/3 – teren zieleni izolacyjnej 
 
3)  wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  ( PIT )   

 od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,89%, 

 

4) wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto  

do budżetu w wysokości szacowanej  przez Ministra Finansów, 

 

5) zaplanowane subwencje ogólne tj. subwencja oświatowa, równoważąca i wyrównawcza 

zostały przyjęte w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów pismem nr 

ST3.4750.31.2016  z dnia 14-10-2016 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 2015 i dzień 10 października 2015r.,  

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazane w systemie  

informacji oświatowej według stanu na  dzień 10 września 2016r.w zakresie ogólnej liczby 

uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, 

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazane w systemie 

informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 

2015r. 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14-10-2016 r. wynika w 

projektowanych kwotach subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa według 

finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na 

zadania pozaszkolne. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2017 

zostały uwzględnione skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 

2017r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego 

nauczycieli. 

7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej 

oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Gminę zadania przyjęto w wysokości 
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ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją nr  FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 

października 2016 roku( dane wstępne) i pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w 

Pile nr DPL 3101-23/16 z dnia 21 października 2016r..  

                          

Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach: 

1) obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej 

jednostce, składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy naliczeń, 

2) w jednostkach organizacyjnych wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)  nie przewidują 

podwyżki wynagrodzeń.  

3) limit wydatków na wynagrodzenia pracowników obejmuje przypadające do wypłaty stałe składniki 

wynagrodzenia wynikające z  angażu, 

4) zabezpieczono w rezerwie celowej środki na skutki zmiany wynagrodzeń, na nagrody 

jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego 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 bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek ustalono na poziomie zbliżonym 

do roku 2016r pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz wydatki, których realizacja została 

zakończona w 2016r. 

 

II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY W ROKU 2017. 

Dochody budżetu Gminy i Miasta  Jastrowie ustalono w wysokości 43.519.218 zł, zaś 

wydatki  w wysokości 46.481.438 zł, co daje deficyt budżetowy w wysokości 2.962.220 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 2017. 
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Tabela nr 1.  Podstawowe wskaźniki charakteryzuj ące sytuację finansową  

                      Gminy i Miasta Jastrowie w roku 2017.    zł 

Lp Wyszczególnienie 
Plan  na 30.09 

2016. 

Wsk. 
struktury 

% 

Projekt 
budżetu 2017 

Wsk. 

Struktury 
% 

Wsk. 

dynam.% 

1 2 3 4 5 6 7 

I Dochody ogółem 42.319.336 100 43.519.218 100 102,84 

1 Dochody bieżące 41.518.647 98,11 42.816.218 98,38 103,13 

2 Dochody majątkowe 800.689 1,89 703.000 1,62 87,80 

II  Wydatki ogółem 46.405.664 100 46.481.438 100 100,16 

1 Wydatki bieżące 40.922.318 88,18 41.988.573 90,33 102,61 

2 Wydatki majątkowe 5.483.346 11,82 4.492.865 9,67 81,94 

III Wynik bud żetowy 
danego roku  Deficyt  

- 4.086.328 X - 2.962.220 X x 

IV Przychody 5.106.300 X 4.102.198 X 80,34 

1 Przychody z 
zaciągniętych kredytów 
pożyczek 

2.400.000 X 4.102.192 X 80,34 

2 Wolne środki 2.706.300 X --- X X 

3 Inne przychody-
przychody ze spłat 
pożyczek 

--- X --- X X 

V Rozchody 1.019.972 X 1.139.972 X 111,77 

1 Spłata zaciągniętych 
przez Gminę i Miasto 
pożyczek i kredytów 

1.019.972 X 1.139.972 X 111,77 

2 Udzielona pożyczka --- X --- X X 

VI Stan zadłużenia Gminy i 
Miasta  na 31.12.2016. z 
tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów 

7.941.516 X 10.742.057 X 135,26 

VII Kwota długu 
publicznego 

7.941.516 X 10.742.057 X 135,26 

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

18,77 X 21,02 X 111,99 

IX Wskaźnik łącznej kwoty 
przypadających do spłaty 
kredytów i pożyczek, 
odsetek   

3,02 x 3,26 X 107,95 

 

Jak z danych tabeli nr 1 wynika,  projektowane dochody na rok 2017 są wyższe i stanowią 
102,84 % planu  dochodów z roku 2016.  
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Decydują o tym pozycje:  

- dotacje celowe, której wskaźnik dynamiki wynosi 105,49%.  

Lp. Wyszczególnienie Plan na 30.09.2016r. Projekt budżetu  

na 2017r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

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

2050,2060,2310,2320) 

 

14.986.613 

 

15.810.064 

 

105,49 

 

- subwencja ogólna, której wskaźnik dynamiki wynosi  98,62%.  

Lp. Wyszczególnienie Plan na 30.09.2016r. Projekt budżetu  

na 2017r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

1. Subwencja ogólna 12.628.560 12.454.258 98,62 

 
- wpływ z udziałów gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o 7,07%  tj.  
o kwotę 352.142 zł.  
Lp. Wyszczególnienie Plan na 30.09.2016r. Projekt budżetu  

na 2017r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

1. Udział gmin w podatku 
dochodowym od os. 
fizycznych 

4.984.294 5.336.436 107,07 

 

Na wzrost dochodów  ma wpływ przede wszystkim wzrost  udziałów gmin z podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Planowane udziały w PIT na 2017r. stanowią 37,89%. 

Do budżetu roku 2017 przyjęto wpływy  w  wysokości szacowanej przez Ministra Finansów.  

 
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 30.09.2016r. Projekt budżetu  

na 2017r. 

Wskaźnik 
dynamiki 
% 

1. Wpływy z podatków 
rozdział 75615 i 
75616 

 

7.054.500 

 

7.443.000 

 

105,51 

 

Z powyższych zestawień wynika, że projektowane wielkości dochodów na 2017r przejawiają 

tendencję wzrostową, a wielkość  dochodów bieżących, o których mowa w pkt.1 tabeli nr 1 

ma decydujące znaczenie  na wielkość wydatków budżetowych bieżących i majątkowych. 

Zaplanowanie wydatków budżetowych  w 100,16% , w stosunku do planu  2016 roku 

jest skutkiem informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w 

projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji 
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rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.  W projekcie budżetu roku 2017 została 

uwzględniona duża kwota 8.144.122 zł jako dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 

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.  

Dużym obciążeniem dla budżetu Gminy jest wypłata 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. z 2013r poz.  966 ze 

zm).  Większym obciążeniem dla budżetu w porównaniu do roku 2016 są przewidziane 

wydatki na Przedszkola. Na dotację dla Niepublicznych Przedszkoli zarezerwowano kwotę  

500.000 zł. 

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych,  źródłem  

sfinansowania  wydatków majątkowych jest zaplanowany kredyt. 

Konieczność poniesienia wydatków i spłaty zaciągniętych przez Gminę i Miasto 

kredytów przy możliwościach dochodowych Gminy i Miasta Jastrowie spowodowała 

zaplanowanie deficytu  budżetowego w kwocie  2.962.220 zł. 

.  

Sytuacja  Gminy i  Miasta Jastrowie w latach 2014-2017. 

Tab. Nr 2. Wielkość deficytu/ nadwyżki  i długu publicznego w latach 2014-2017. 

 

 
Lp 

 
Lata 

 
Wielkość deficytu  

lub nadwyżki           
zł 

Wielkość długu     
publicznego 

zł 

1 2 3 4 

1. Rok 2014  + 271.910 6.543.781 
2. Rok 2015 + 1.121.648 6.399.809 
3. Rok 2016 - plan - 4.086.328 7.779.837 
4. Rok 2017 projekt - 2.962.220 10.742.057 
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III. DOCHODY BUD ŻETU GMINY I MIASTA JASTROWIE 

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą  43.519.218 zł 
 

Z ogólnej kwoty dochodów należy wyodrębnić: 

- dochody bieżące w kwocie   42.816.218 zł 

- dochody majątkowe w kwocie        703.000 zł 

   w tym: 

    ● dochody ze sprzedaży majątku w kwocie       700.000 zł 

Dochody bieżące obejmują w szczególności: 

- subwencję ogólną w kwocie    12.454.258 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

  w kwocie                              14.508.370 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  

  w kwocie        768.742 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 lit. a i b ustawy realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego  w kwocie         459.612 zł     

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w 

przedszkolach) w kwocie               20.000 zł  

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Jastrowiu przez Powiat Złotowski) w kwocie               53.340 zł  

- dochody własne w kwocie  14.551.896 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     12.454.258 zł 

zawiera: 

l. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości       4.291.048 zł 

z tego: 
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- kwota podstawowa     1.980.068 zł 

- kwota uzupełniająca      2.310.980 zł 

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest 

niższy 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 2015r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju 

i dochód podatkowy na l mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu 

podatkowego na l mieszkańca kraju.  

Średnia gęstość na dzień 31.12.2015r na l km2 w kraju wynosi 122,93 osoby, natomiast 

gęstość zaludnienia w gminie Jastrowie na dzień 31.12.2015r na l km2 wynosi 32,93 osoby. 

2. część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości         836.080 zł 

 

3. część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości                                                7.327.130 zł 

 

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej  subwencji ogólnej na rok 2017 dokonało 

Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Należy zaznaczyć, że 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 8.531.750 zł). Ponad subwencję trzeba będzie wydatkować z własnych środków na 

wydatki związane z zatrudnieniem  1.204.620 zł oraz całość wydatków rzeczowych. 

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok 

Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 

2017 rok. 

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej.  

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo               10.000 zł 

Plan zakłada  dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. 

. 

Dział 630 – Turystyka          18.000 zł 

Plan zakłada wpływy z tytułu dzierżawy kąpieliska miejskiego  kwota   6.000,00 zł , oraz dochody z 

wynajmu pomieszczeń w Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki w Nadarzycach kwota 12.000,00 zł 
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Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                    920.000 zł 
 
Wyliczenia kwot dochodów z tytułu najmu i dzierżawy dokonano na podstawie zawartych umów.   

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

skalkulowano na podstawie zawartych aktów notarialnych. 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości skalkulowano z 3% wzrostem w 

stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016.  

Przewidywana sprzedaży działek budowlanych, usługowych, a także lokali mieszkalnych jest wyższa 

niż przewidywane wykonanie roku 2016 z uwagi na duże prawdopodobieństwo sprzedaży działek 

budowlanych na nowym osiedlu Sosnowym przy ul. Aleja Wolności oraz działek usługowych przy ul 

Aleja Wolności.  

Wpływy z usług to planowany zwrot kosztów wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży.   

Pozostałe odsetki stanowią należne odsetki od niespłaconej kwoty reszty ceny lokali 

przypadającej w danym roku. 

 

Dział 710- Działalność  usługowa                                18.000 zł 

W dziale tym skalkulowano dochody z  tytułu usług cmentarnych oraz opłat za 

przedłużenie miejsca pochówku na kolejne 20 lat. 

Dział 750 - Administracja publiczna            128.096 zł 

w tym:  

- dochody własne                 15.400 zł 

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz  innych  zadań zleconych           112.696 zł                                                      

Zaplanowane dochody własne  w rozdziale urzędy gmin to : wpływy z usług, przede wszystkim z 

usług ksero i odpłatność za rozmowy telefoniczne oraz  wpływy z różnych dochodów stanowiące 

wynagrodzenie płatnika składek.   

W pozostałej działalności zaplanowano  wpływy z różnych opłat , które stanowią zwrot kosztów za 

wysłane upomnienia. 

 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

                     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa             2.286 zł 

Zaplanowana kwota stanowi przyznaną dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru 

wyborców w 2017r. 
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Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  innych jednostek 

                    nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  

                    poborem              13.232.436 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  2016. 

Rozdział 75615    wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków  i opłat  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych                  4.546.000 zł 

● Podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie ewidencji powierzchni lub wartości. Do 

kalkulacji przyjęto uchwalone przez Radę Miejską stawki na roku 2017. Uwzględniono również 

zgłoszone zmiany w deklaracji podatkowej, a przede wszystkim powierzchnię budynków i gruntów 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Proponowany plan stanowi  104,00% 

przewidywanego wykonania planu roku  2016. 

● Przy podatku rolnym uwzględniono  obniżoną cenę l q żyta do 50,00,- zł. Proponowany plan 

stanowi 108,00% przewidywanego wykonania planu  roku 2016. 

● Podatek leśny do planu przyjęto powierzchnię według stanów w roku 2016 powiększoną o lasy 

ochronne , zastosowano równoważnik 0.220 m3 drewna co daje stawkę  42,0222 zł od   l ha,  jest 

niższa niż obowiązująca w 2016r nie planuje się zaległości podatkowych. Proponowany dochód  

stanowi 100,39% przewidywanego wykonania planu roku 2016. 

● Podatek od środków transportowych planowaną ilość pojazdów  przyjęto na poziomie roku 

2016  i  uchwalone przez Radę Miejską stawki na rok 2017 . Stawki uległy obniżeniu w pozycji 

autobusy i proponowany plan stanowi  105,88%  przewidywanego wykonania planu roku 2016. 

● Odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto na poziomie planu roku 2016.  

 

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                     2.897.000 zł 

● Podatek od nieruchomości skalkulowano  na poziomie 108,82% przewidywanego wykonania planu 

roku 2016.  Uwzględniono zgłoszone zmiany w informacji podatkowej, a przede wszystkim 

powierzchnię budynków i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz wartość 

budowli do opodatkowania. 

● Podatek rolny skalkulowano  na poziomie  95,43% przewidywanego wykonania planu roku 2016 
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stanowi to skutek obniżenia ceny 1q żyta do 50,00 zł.  

● Podatek leśny od osób fizycznych jest mało znaczącym podatkiem do planu przyjęto 

powierzchnię z roku 2016 i obowiązujące stawki ogłoszone przez Prezesa GUS   42,0222 zł za ha. 

● Podatek od środków transportowych  skalkulowano na poziomie 97,89% przewidywanego wykonania 

roku 2016. Zmniejszenie  wpływów w 2017r w porównaniu z rokiem 2016 spowodowane jest  wpłatami w 

2016r  zaległości zahipotekowanych.. 

● Podatek od spadków i darowizn  jest trudnym do zaplanowania. Podatek ten w każdym roku 

przynosi inny dochód do planu przyjęto kwotę 20.000 zł co stanowi 100,00% przewidywanego 

wykonania roku 2016. 

● Opłata od posiadania psów skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2016.   

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 2016.  

 Rada Miejska  w Jastrowiu uchwałą Nr 196/2015 z dnia 27 października 2015r  wprowadziła opłatę targową 

na terenie gminy i miasta Jastrowie. Uchwalone dzienne stawki opłaty targowej pozostały na tym samym 

poziomie jak w roku 2016. 

● Podatek od czynności cywilno-prawnych przyjęto na poziomie 104,35% przewidywanego 

wykonania  roku 2016. 

● Odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto na poziomie 64,21% przewidywanego wykonania roku 

2016. 

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw                         298.000 zł 

W rozdziale tym skalkulowano: 

●  Wpływy z opłaty skarbowej przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu przyjęto kwotę 

planu roku 2016.  

● Wpływy z opłaty eksploatacyjnej trudno jest wyszacować gdyż w każdym roku wykonanie 

stanowi inną kwotę. Do projektu budżetu na 2017r. przyjęto kwotę  26.000 zł, stanowiącą 

wykonanie roku 2016.  

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze z tytułu wydobywania kopalin.  

● Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 93,48 % 

przewidywanego wykonania z roku 2016.   

● wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  stanowią 

planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego . Do projektu budżetu na 2017r przyjęto 102,04% 

planowanego wykonania roku 2016. 

● wpływy z różnych opłat  stanowi zaplanowane dochody z tytułu opłaty dodatkowej za 
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przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.  

Do projektu budżetu na 2017r. przyjęto kwotę  planu roku 2016. 

 

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             5.486.436 zł  

Zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość 

udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi 37,89%. 

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie 

stanowi wielkość informacyjno – szacunkową, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie 

państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu. W związku z powyższym 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 w każdym roku jest różny w roku 2013 stanowił kwotę 87.513 zł, 

w roku 2014 stanowił kwotę 133.826 zł, w roku 2015 stanowił kwotę 162.331 zł. Do budżetu na 2016r. 

wprowadzono kwotę 140.000 zł natomiast do projektu budżetu na 2017r. przyjęto kwotę 150.000 zł.. 

Wykonanie tego planu zależeć 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) położony  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 również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. 

Dział 758 - Różne rozliczenia                    12.469.258 zł 

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.327.130 zł, część wyrównawcza subwencji w kwocie 

4.291.048 zł  oraz część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 836.080 zł stanowi wielkość 

wyliczoną  dla gminy przez Ministerstwo Finansów i przekazaną załącznikiem do pisma  

Min. Fin. ST3.4750.31.2016 z dnia 14-10-2016r.  

Pozostałe odsetki w kwocie 15.0000 zł stanową  przypisane odsetki przez bank od posiadanych środków na 

rachunku bankowym. 

 

Dział  801 - Oświata i wychowanie       339.910 zł 

W dziale tym ujęte są dochody skalkulowane przez szkoły i gimnazjum na podstawie zawartych 

umów najmu i dzierżawy. Wpływy z usług stanowią zwrot kosztów centralnego ogrzewania, 

wody i ścieków lokali mieszkalnych będących w dyspozycji placówek oświatowych, a także 

opłaty za korzystanie z przedszkola oraz opłaty za obiady  

Wpływy z różnych dochodów stanowią dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika składek.   
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Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego  stanowią wpływy z  dofinansowania pobytu 

dzieci z innych gmin w przedszkolach. 

Do projektu budżetu na 2017r nie wprowadzono dotacji na przedszkola z uwagi na brak 

informacji od Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Dział 852 - Pomoc społeczna                1.388.658 zł 

w tym:  

- dochody własne                                                                                           539.150  zł 

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących z zakresu 

   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                               80.766 zł  

- dotacje celowe na realizację własnych zadań  bieżących gmin           768.742 zł 

Planowane dochody własne: 

 stanowią przede wszystkim: 

- opłaty za obiady           432.000 zł 

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnienia             300 zł 

- wpływy z usług i wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie podatku kwota         250 zł 

- odpłatność podopiecznych za mieszkania chronione kwota        75.600 zł 

- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez  

   opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  kwota     31.000 zł   

Dotacja celowa na zadania zlecone   pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3110.7.2016.8 z 

dnia 19 października 2015 roku . przyznana została na : 

- 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     80.766 zł 

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr 

FB. I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2015 roku . przyznana została na : 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

     z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          32.697 zł 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 379.959 zł 

- zasiłki stałe          167.462 zł 

- ośrodki pomocy społecznej          188.624 zł 

Niepokojącym jest fakt, iż dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

niższa o kwotę 71.467 zł od wielkości bieżącego roku.  Oznacza to konieczność dofinansowania rozdziału 

85219 z dochodów własnych gminy. 
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        512.952 zł 

Dochód stanowi: 

-  dotacja celowa z Powiatu Złotowskiego na  dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Jastrowiu kwota 53.340 zł, 

- dotacja celowa 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 lit. a i b ustawy realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego kwota  459.612 zł. 

Dotacja przeznaczona jest  na rzecz realizacji Projektu pt. „AKTYWNA INTEGRACJA W 

POWIECIE ZŁOTOWSKIM” o numerze 137/RPWP.07.01.02-IŻ-00-30-001/15 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

 

Dział 855 – Rodzina                            14.332.622 zł 

- dochody własne                                                                                                   20.000  zł 

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących z zakresu 

   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                               14.312.622 zł  

Planowane dochody własne: 

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i  funduszu alimentacyjnego          20.000 zł 

Dotacja celowa na zadania zlecone pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3110.7.2016.8 z dnia 

19 października 2015 roku . przyznana została na : 

- świadczenia wychowawcze                     8.144.122 zł   

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           6.168.500 zł 

 

Dział  900  - gospodarka  komunalna i ochrona środowiska             117.000 zł 

Dochód dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska kwota 32.000 zł, oraz z wpływów  z wpłat za wprowadzenie 

wód opadowych i roztopowych kwota 85.000 zł. Wysokość przyjęto na poziomie 

118,06% przewidywanego wykonania planu  roku 2016. 

                                                                                          

Dział 926 - Kultura fizyczna                                                                                                      30.000 zł 

Plan dochodów zakłada dochody z wynajmu hali sportowej, wpłat wpisowych za turniej.   

Zaplanowane dochody na rok 2017  przyjęto na poziomie 103,74%  przewidywanego wykonania 

roku 2016.    

Po przeanalizowaniu dochodów własnych gminy najbardziej znaczącymi są podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych.  
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V. WYDATKI  BUD ŻETU GMINY I MIASTA JASTROWIA 

 

Wydatki budżetowe ogółem stanowią kwotę              46.481.438 zł 

w tym: na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4.492.865  zł co stanowi  9,67 % ogólnej sumy 

wydatków. 

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2017r określa załącznik Nr 5. 

Poziom wydatków budżetowych skalkulowano bardzo oszczędnie mając na uwadze zabezpieczenie 

środków finansowych na spłatę wymagalnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

bankowych, jak również wydatków na obsługę długu publicznego. 

Dział  010 - Rolnictwo i łowiectwo        26.400 zł 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne                                                                  10.000 zł 

Zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 5.000 zł oraz na bieżącą konserwację rowów 

melioracyjnych kwota 5.000 zł 

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze                                                                        11.000 zł 

Zaplanowano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od planowanego wpływu podatku rolnego  

z  uwzględnieniem prognozowanych odsetek od tego podatku.. 

 

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   1.550.227 zł 

wydatki bieżące    plan       253.800 zł    
wydatki majątkowe   plan   1.296.427 zł  
 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy                                                              8.000 zł 

wydatki majątkowe   plan          8.000 zł  

●  „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samborski (FS)”   8.000 zł 

 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                                           1.512.227 zł 

wydatki bieżące    plan      223.800 zł    
wydatki majątkowe   plan   1.288.427 zł  
 
Wydatki bieżące w kwocie 223.800 zł obejmują remonty dróg gminnych i chodników, koszt nabycia 

tłucznia przeznaczonego do napraw dróg oraz na zimowe odśnieżanie. 

Wydatki majątkowe  kwota  1.288.427 zł  w tym:. 

●  „ Budowa ul. Ludowej i ul. Fabrycznej w Jastrowiu”                  800.000 zł, 
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● „Budowa ul. Okrężnej w Jastrowiu”        400.000 zł, 

● „Budowa ul. Spokojnej w Jastrowiu”         50.000 zł., 

●  „Wykonanie chodnika przy ul. I Armii WP w Sypniewie (FS)”                       31.165 zł, 

●  „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej Sypniewko (FS)”                         7.262 zł, 

Z powyżej wymienionych zadań  dwa  realizowane będą w ramach wydzielonych środków na Fundusz 

Sołecki. 

Rozdział 60095 - Pozostała działalność                                                      30.000 zł 

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług remontowych dróg. 

 

Dział 630 - Turystyka                      56.000 zł 

wydatki bieżące    plan         56.000 zł    
 

Wydatki bieżące kwota 56.000 zł obejmują: wynagrodzenie ratowników na plaży miejskiej w sezonie 

wakacyjnym, zakup materiałów, energii, oraz usług związanych z przygotowaniem kąpieliska miejskiego 

do sezonu letniego oraz wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki w 

Nadarzycach. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa     2.585.560 zł 

wydatki bieżące    plan       585.560 zł    
wydatki majątkowe   plan   2.000.000 zł  
 

Rozdział 70004    Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej       360.060 zł 

Wydatek bieżący stanowi dopłatę Gminy i Miasta Jastrowia jako właściciela zasobów komunalnych do 

funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych na remonty części wspólnych nieruchomości zgodnie z 

przyjętymi przez właścicieli stawkami na 2017r.  

Średnia stawka 1,70 zł x 17.650 m2   x 12 m-cy = 360.060 zł 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              172.500 zł 

Planowane wydatki bieżące w kwocie 172.500 zł to szacunki nieruchomości mienia komunalnego 

przeznaczonego do sprzedaży, opłaty notarialne, opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od 

nieruchomości. 

Pozycja podatek od nieruchomości przyjęto na poziomie roku 2016. 

Rozdział 70095 - Pozostała działalność                                       2.053.000 zł 

wydatki bieżące    plan         53.000 zł    
wydatki majątkowe   plan   2.000.000 zł  
 

Wydatki bieżące obejmują  opracowanie programu rewitalizacji, utrzymanie  placu Jana Pawła II,   

targowiska,  odszkodowanie za ustawienie pylonu, opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów na sieć 
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wodociągową . 

Dział 710 - Działalność usługowa 266.500 zł 

wydatki bieżące    plan       266.500 zł    

Rozdział 71004   Plan zagospodarowania przestrzennego     120.000 zł 

Rozdział 71012    Zadania z zakresu geodezji i kartografii      45.500 zł 

Planowane wydatki tego rozdziału to podział działek, opisy i mapy mienia komunalnego oraz 

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Rozdział 71035 – Cmentarze        95.000 zł 

wydatki bieżące    plan          95.000 zł    
Wydatki bieżące kwota  95.000 zł stanowią koszty utrzymania cmentarzy. 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność                     6.000 zł 

Wydatek stanowią koszty szkoleń przeprowadzonych w ramach Naszyjnika Północy 

Dział 750 - Administracja publiczna 3.851.900 zł 

wydatki bieżące    plan       3.821.900 zł   
wydatki majątkowe   plan           30.000 zł 
  
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie     388.400 zł 

Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wysokości dotacji celowej przekazanej z budżetu na 

realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminom . 

Płace skalkulowana na 5,5 et, uwzględniono nagrody jubileuszowe. 

W wydatkach rzeczowych uwzględniono ekwiwalent na ubiór dla pracownika Urzędu Stanu 

Cywilnego, ekwiwalent na zakup okularów, zakup literatury fachowej, badania okresowe 

pracowników, koszty podróży służbowych, zakup usług dotyczących opieki nad programami 

komputerowymi. 

Podział zadań zleconych i własnych z ogólnej kwoty przyjęto: 

- wydatki na zadania ze środków własnych gminy 275.704 zł       70,98% 

- wydatki na zadania z dotacji                                                  112.696 zł           29,02% 

Rozdział 75022  -  Rady gmin      151.000 zł 

Wydatki bieżące stanowią wypłaty diet radnych, zakup czasopism i materiałów biurowych , kosztów 

delegacji służbowych, organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej .  

Wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. 
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Rozdział 75023  - Urzędy gmin                3.027.500 zł 

wydatki bieżące    plan       2.997.500 zł 

wydatki majątkowe   plan           30.000 zł 
 

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.997.500 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane kwota 2.433.000 zł oraz wydatki rzeczowe 564.500 zł. 

Płace skalkulowana na 37 et. 

W wydatkach rzeczowych uwzględniono najpilniejsze potrzeby, głównie opłaty związane z 

funkcjonowaniem urzędu jako instytucji. W paragrafie zakup materiałów i wyposażenia 

przewidziano zakup  wyposażeń do pomieszczeń biurowych, środków czystości, drobne materiały 

remontowe, prasa, książki oraz zakup komputerów i drukarek. 

W pozycji zakup usług remontowych przewidziano  bieżące naprawy i konserwacje kserokopiarek i 

drukarek oraz wymianę paneli w suficie na sali sesyjnej, malowanie sali ślubów i renowacja mebli, 

remont korytarzy i klatki schodowej .   

Wydatki majątkowe: 

„Zakup i wdrożenie programu komputerowego do księgowości podatkowej     30.000 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   116.200 zł 

W rozdziale przewidziano środki na promocję gminy, a także opłacenie kosztów delegacji z 

partnerskich gmin.  

Rozdział 75095 - Pozostała działalność     165.800 zł 

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac 

społecznie – użytecznych, interwencyjnych   i publicznych, wydatki z tytułu poboru podatków i opłat 

lokalnych, wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety dla sołtysów.   

W paragrafie 4430 - różne opłaty i składki ujęto opłacane składki dla Wojewódzkiego Ośrodka 

Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,   Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza 

Krajeńskiego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Krajna  Złotów.  

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa       2.286 zł 

Wydatki skalkulowano w wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z 



 20

prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2017r. 

 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         401.800 zł 

Plan wydatków tego działu obejmuje: 

Rozdział 75405 -  Komendy powiatowe  policji                                             10.000 zł 

Wydatki bieżące zaplanowano na „Fundusz Wsparcia Policji” za pełnienie przez policjantów 

Komendy Powiatowej  Policji w Złotowie dodatkowych ponadnormatywnych służb prewencyjnych na 

terenie gminy i miasta Jastrowie oraz zakup paliwa . 

 

Rozdział  75412 -  Ochotnicze straże pożarne                                                   142.700 zł 

Zaplanowane wydatki, to wydatki bieżące, które przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za udział 

strażaków w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia do wozów strażackich, drobne 

remonty i naprawy, a także utrzymanie remizy strażackiej. 

 

Rozdział  75416 -  Straż gminna (miejska)                                                   243.100 zł 

Planowane wydatki bieżące w kwocie 243.100 zł stanowią: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 204.000 zł, 

- wydatki rzeczowe  kwota 39.100 zł. 

Place skalkulowano na 4 et. 

Wydatki rzeczowe stanowią zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej. 

 

Rozdział  75495 -  Pozostała działalność                                                      6.000  zł 

Zaplanowano wydatki związane z remontem kamer w monitoringu miejskim 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego         280.000 zł 

Plan wydatków  obejmuje spłatę  odsetek od  pożyczek i kredytów  zaciągniętych w latach poprzednich. 

● kredyt z roku 2010 planowana kwota odsetek                  65.000 zł 

● kredyt z roku 2013         20.000 zł 

●pożyczka z NFOŚiGW z roku 2013 planowana kwota odsetek    25.000 zł 

● kredyt z roku 2014                      24.000 zł 

● kredyt z roku 2015         25.000 zł 

● kredyt z roku 2016i planowany kredyt na 2017r                 121.000 zł 

Dział 758 – Różne rozliczenia       497.000 zł 

W planie wydatków uwzględniono :   

● Różne rozliczenia finansowe     kwota      2.000 zł 
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stanowi zabezpieczenie na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy. 
 
● Rezerwy ogólne i celowe     kwota   495.000 zł 

1.  rezerwę celową                    kwota     445.000 zł 

      w tym: 

      - z przeznaczeniem na  wynagrodzenia                kwota       214.000 zł  

     - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego       kwota       131.000 zł 

   - na inwestycje            kwota   100.000  zł  
        
2.  rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki   kwota      50.000 zł. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie            13.794.460 zł 
Dział 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        219.000 zł 

Razem wydatki działu 801 i 854           14.013.460 zł 

w tym: 

wydatki bieżące   plan   13.413.460 zł    

wydatki majątkowe   plan        600.000 zł  

W budżecie gminy i miasta na rok 2017 przewiduje się wydzielenie środków finansowych na wydatki 

bieżące:   

● do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek  

    budżetowych na łączną kwotę       12.508.560 zł,  

● dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie               500.000 zł,   

● dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w kwocie               315.000 zł, 

● Urząd Gminy i Miasta                           89.900 zł.  

Podział środków na wydatki bieżące poszczególnych placówek przedstawia się następująco: 

l. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu    kwota                          2.510.060,- zł 

       liczba uczniów  205 wydatek na l ucznia                                                                        12.244,20 zł 

Zatrudnienie 37,12 et w tym: nauczyciele 27,62 et i administracja i obsługa 9,5 et 

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu kwota                            3.692.070,- zł 

liczba uczniów 584  wydatek na l ucznia                                                                          6.322,04 zł 

Zatrudnienie 51,10 et w tym: nauczyciele 39,10 et i administracja i obsługa 12,0 et 

3. Zespół Szkół Samorządowych  w Sypniewie kwota                             1.965.970,- zł 

liczba uczniów  151 wydatek na l ucznia                                                 13.019,67 zł 

Zatrudnienie 25,65 et w tym: nauczyciele 18,65 et i administracja i obsługa 7,00et 
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4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy kwota                              1.533.520,- zł 

liczba uczniów 100 wydatek na l ucznia                                                                                 15.335,20 zł 

Zatrudnienie 20,57 et w tym: nauczyciele 13,28 et i administracja i obsługa 7,29 et 

 

5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota   2.806.940,-zł 

   liczba dzieci  280 wydatek na 1 dziecko                   10.024,79 zł 

Zatrudnienie 48,72 et w tym: nauczyciele 21,28 et i administracja i obsługa 27,44 et 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                Razem wydatki  bieżące placówek oświatowych               12.508.560,- zł 

Projektowana kwota subwencji ogólnej w części oświatowej na 2017r zamyka się kwotą 7.327.130 zł, a 

prognozowane wydatki na bieżące utrzymanie oświaty w tym przedszkoli  i edukacyjnej opieki 

wychowawczej skalkulowane bardzo ostrożnie wynoszą 13.413.460 zł.  

Zestawienie powyższych kwot pokazuje, że  na utrzymanie placówek oświatowych w gminie trzeba 

będzie przeznaczyć poza subwencją oświatową jeszcze ponad  6.086.330 zł.  

W 2017r. w wydatkach w rozdziale 80146 § 4709 uwzględniono kwotę 5.000 zł  związaną z 

realizacją Projektu pt „Znajomość języka oknem na świat”  realizowanego w ramach 

programu ERASMUS+, projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu w latach 

2016 - 2018.   

6. Urząd Gminy i Miasta kwota         89.900 zł 

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki dla gmin za dzieci uczęszczające do 

przedszkola w innych gminach kwota 25.000 zł, dofinansowanie dowozu dzieci 

niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny kwota 45.000 zł, wykonanie 

sprawozdania z potwierdzenia efektu ekologicznego wymaganego przez Narodowy Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy termomodernizacji obiektów 

oświatowych kwota 10.000 zł,  koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe,  zakup 

nagród na konkursy szkolne kwota 9.900 zł. 

Wydatki majątkowe kwota                600.000 zł 

w tym: 

„Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie”    

600.000 zł  

  

Dział 851    Ochrona zdrowia       215.000 zł 

Rozdział 85153 -  Zwalczanie narkomanii                                                     10.500 zł 

Rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                  204.500 zł 

Środki uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych Gmina zagospodarowała na działalność 
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profilaktyczną w celu przeciwdziałania alkoholizmowi są to środki w wysokości 215.000 zł. W 

ramach tych środków przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153  kwotę 10.500 zł na działalność 

profilaktyczną dotyczącą zwalczania narkomanii i w rozdziale 85154 kwotę 204.500 zł na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi.  Przyjęte kwoty wydatków stanowią koszt wynikający z  projektu 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.  

 

Dział 852 - Pomoc społeczna        4.416.304 zł 

w tym: 

- wydatki na zadania własne                                                                          4.335.538 zł 

- wydatki na zadania zlecone                                                                     80.766 zł 

W ramach zadań własnych uwzględniono wydatki: 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                 1.009.010 zł 

wydatki bieżące   plan        998.010 zł    

wydatki majątkowe   plan          11.000 zł  

Wydatki  bieżące w tym rozdziale stanowią: 

● odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,  którą dokonuje Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  kwota  230.000 zł  

● skalkulowane wynagrodzenia i pochodne na 7 et (samodzielny referent, intendentka, obsługa 

kuchni 4 et, robotnik gospodarczy 0,75 et i fizjoterapeuta 0,25 et)  kwota 301.770 zł 

● pozostałe wydatki  na kwotę  466.240 zł, największa pozycja  to zakup środków żywność  397.000 zł ,   

najpilniejsze potrzeby wynikające z utrzymania   oraz funkcjonowania kuchni i stołówki, w tym 

zakup naczyń, środków czystości oraz naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych.  

Wydatki majątkowe kwota                        11.000 zł 

w tym: 

„Modernizacja pomieszczenia kotłowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”     11.000 zł 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie          1.200 zł
   
Przy MGOPS został powołany Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą: 

pracownik socjalny, pedagog, psycholog, policjant, przedstawiciel służby 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 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
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za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             32.697 zł 

Wydatek stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne  od wypłaconych zasiłków stałych.  

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  

ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      529.959 zł 

na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze przeznaczono łącznie 529.959 zł  w tym  379.959 zł 

stanowi  dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach ujętych środków przyznawane są zasiłki 

celowe,  zasiłki okresowe, bony  żywnościowe, realizowane recepty za leki i inne świadczenia. 

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                                  900.000 zł 

za podstawę do planu przyjęto kwotę przyznanych dodatków mieszkaniowych na listopad 2016r. 

jest to  około 75.000 zł . Zadanie to stanowi 100% środków własnych gminy. 

  

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                      167.462 zł 

planowana kwota stanowi przyznaną dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków 

stałych z tytułu znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                           981.710 zł 

W rozdziale tym skalkulowano wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

Z budżetu państwa na rok 2017 przyznana została dotacja  celowa w kwocie  188.624 zł. 

 Wydatki osobowe  stanowią wynagrodzenie 12,5et  pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, zatrudnionych 4 opiekunki na 3,25 et świadczących usługi opiekuńcze dla 

osób starszych, schorowanych oraz robotnika gospodarczego  i konserwatora na 1,75 et. 

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 795.210 zł.  

 Wydatki rzeczowe kwota  186.500 zł 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         431.500 zł 

W rozdziale tym skalkulowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego 

personelu -  8 et opiekunek kwota  314.900 zł.  

Wydatki rzeczowe w kwocie 116.600 zł stanowią bieżące  funkcjonowanie  i utrzymanie budynku. 
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Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                                                           270.000 zł 

Wydatki tego rozdziału  dotyczą : 

- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania          270.000 zł  

W projekcie budżetu na 2017r. ujęto środki stanowiące wkład własny Gminy. 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                              12.000 zł 

Wydatki pozostałej działalności dotyczą : 

- opłaty składek do Pilskiego Banku Żywności, z którego korzysta  

   Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                  6.000 zł 

- transport darów z Pilskiego Banku Żywności                                        6.000 zł                      

 

Wydatki na zadania zlecone  w kwocie  80.766 zł 

ujęte są w rozdziale 85213 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB. I-

3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku . 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane                             80.776 zł 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                 558.581 zł 

wydatki bieżące   plan      558.581 zł    
  
Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych        53.340 zł                                                                                            

wydatki bieżące   plan        53.340 zł    
W ramach wydatków bieżących skalkulowano dofinansowanie przez  Powiat Złotowski do 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność                                                          505.241 zł 

- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywna Integracja w Powiecie 
Złotowskim”  kwota 470.731 zł. 
Zaplanowane środki zgodnie z umową jako dotacja celowa stanowią kwotę 459.612 zł, 

natomiast wkład własny Gminy to kwota 11.119 zł. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2016r. i przewidywana jest na okres 25 miesięcy. Udział 

weźmie 80 osób zakwalifikowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu 

pomocy (długotrwale bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo 

zawodowe, kursy zawodowe mają umożliwi ć aktywny powrót osób długotrwale 

bezrobotnych na rynek pracy. W roku 2017 projektem zostanie objętych 60 osób.  

 
- wynagrodzenia i pochodne  2 opiekunek kwota 34.510 zł           
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Dział 855 – Rodzina                                                                                                                    14.560.392 zł 

wydatki bieżące   plan     14.560.392 zł    

w tym: 

- wydatki na zadania własne                                                                            247.770 zł 

- wydatki na zadania zlecone                                                             14.312.622 zł 

W ramach zadań własnych uwzględniono wydatki: 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        20.000 zł     

Wydatek stanowi koszty utrzymania komórki obsługującej wypłaty zasiłków rodzinnych. 

                                       

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny                                                                                                 87.770 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia  2 osób na stanowisko Asystenta rodzin 

dysfunkcyjnych. 

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                   60.000 zł 

Zaplanowano dotację dla niepublicznego żłobka. 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze                                                                                                    80.000 zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu dzieci pozostających w pieczy zastępczej. 

 

 W ramach zadań zleconych uwzględniono wydatki: 

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze                                                                                8.144.122 zł 

W rozdziale tym zaplanowano zatrudnienie 1 osoby, wypłatę dodatków dla osób obsługujących 
świadczenia wychowawcze oraz bieżące koszty obsługi - stanowi to kwotę 120.300 zł. 

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 8.023.822 zł  

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  6.168.500 zł     

Planuje się udzielić świadczeń i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców na 

kwotę  5.988.900 zł . Koszty utrzymania komórki obsługującej wypłaty zasiłków rodzinnych 

skalkulowano na kwotę 179.600 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. 
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Dział  900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 1.032.627 zł 

wydatki bieżące   plan     998.750 zł    
wydatki majątkowe   plan       33.877 zł 
  
W dziale tym przyjęto do planu wydatki na : 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                  8.000 zł 

wydatki bieżące    plan            3.000 zł    

wydatki majątkowe   plan            5.000 zł 

Wydatki majątkowe  kwota  5.000 zł  w tym:. 

„Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”     5.000 zł 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami                                                                                       5.000 zł  

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” 

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  275.000 zł  

wydatki dotyczą bieżącego oczyszczania miasta i wsi zgodnie z podpisanymi umowami. 

 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       129.750 zł  

wydatki dotyczą utrzymania zieleńców i zakupu nowych nasadzeń 

 

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt                                                                                    28.000 zł 

koszty dotyczą  przetrzymywania psów w schronisku i dokarmianie oraz opieka nad bezpańskimi 

zwierzętami.  

 

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                        450.000 zł   

koszty dotyczą zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia, remonty i 

wymiana opraw na energooszczędne. 

       

Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                                                                     136.877 zł   

wydatki bieżące    plan            108.000 zł    

wydatki majątkowe   plan             28.877 zł  

Na wydatki bieżące stanowią kwotę  108.000 zł i  przeznacza się na: 

 • wydatki związane z   udrażnianiem systemów kanalizacyjnych,  opracowaniem danych do 

monitoringu wysypiska śmieci i wód opadowych, nadzór nad fontanną, doposażenie placów 

zabaw kwota 84.316 zł, 

 • opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne  

kwota 20.000 zł, 
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• wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego  kwota 3.684 zł. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.877 zł w całości stanowią Fundusz Sołecki (FS)  

„Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Brzeźnicy Kol (FS)”                             11.000 zł 

„Zakup i montaż monitoringu w Samborsku  ( FS )”              7.000 zł  

 „Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Budy  ( FS )”             10.877 zł 

       

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1.342.001 zł 

wydatki bieżące    plan            1.320.440 zł    

wydatki majątkowe   plan                21.561 zł  

Ośrodek Kultury w Jastrowiu jako instytucja kultury obejmuje swoją działalnością  domy kultury, 

bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie. 

 

Kalkulacje planu finansowego na rok 2017 Ośrodek Kultury-Instytucja kultury 

przedstawia się następująco: 

     Przewidywane wykonanie     Projekt planu 

         2016r.    2017r. 

                                                            -------------------------------------------------------------------- 

Przychody                    1.309.590 zł            1.391.640 zł 

w tym: 

- przychody własne            90.900 zł      92.200 zł 

- dotacja z budżetu gminy       1.218.690 zł            1.299.440 zł 

   w tym: 

   • Domy i ośrodki kultury         965.090 zł                       1.010.200 zł 

   • Biblioteki           253.600 zł    289.240 zł 

 

Koszty             1.309.590 zł            1.391.640 zł 

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 

Domy i ośrodki kultury,  

świetlice i kluby       1.052.990 zł            1.099.400 zł 

w tym: 

- wynagrodzenia         491.300 zł    512.380 zł 

- wynagrodzenia bezosobowe          22.000 zł      31.240 zł 

- ubezpieczenia i inne świad. 

   na rzecz pracowników        115.010 zł    118.670 zł 

- materiały, energia           86.940 zł      87.980 zł 

- usługi, imprezy kulturalne i inne opłaty      337.740 zł               349.140 zł 
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Na imprezy kulturalne przeznaczono 245.880 zł w tym na: Festiwal „Zjawisko”, Dni 

Jastrowie , MFF Bukowińskie Spotkania , Piknik Militarny, Dożynki, Koncert Feeestyle, 

Jarmark Bożonarodzeniowy, Powitanie Nowego Roku, Bitwa na słowa  i inne imprezy.  

Biblioteki       256.600 zł               292.240 zł 

w tym: 

- wynagrodzenia      155.000 zł     181.170 zł 

- ubezpieczenia i inne świad. 

   na rzecz pracowników       35.200 zł      43.800 zł 

- materiały i energia        40.660 zł      41.190 zł 

- usługi i inne opłaty        14.800 zł      15.000 zł 

- księgozbiór         10.940 zł      11.080 zł 

      

Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                          1.046.761  zł 

wydatki bieżące    plan            1.025.200 zł    

wydatki majątkowe   plan                21.561 zł  

Wydatki bieżące stanowią: 

- dotację podmiotową dla, samorządowej instytucji kultury  kwota 1.010.200 zł. 

- wydatki na zakupy materiałów kwota 15.000 zł w tym na Fundusz Sołecki 14.557 zł 

Wydatki majątkowe stanowią: 

- „Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Brzeźnica (FS)”  18.000 zł 

- „ Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy (FS)”                  3.561 zł  

 

Rozdział 92116 - Biblioteki                                                                              289.240 zł 

Wydatek bieżący stanowi dotacja podmiotowa na koszty utrzymania biblioteki w Jastrowiu, filii 

bibliotecznej w Brzeźnicy i w Sypniewie     

 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność                                                                6.000 zł 

Zaplanowana kwota stanowi wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego 

 

Dział 926 - Kultura fizyczna     825.400 zł 
wydatki bieżące   plan       425.400 zł    
wydatki majątkowe              plan       400.000 zł  

 

Rozdział 92601    Obiekty sportowe                                               587.400 zł 

wydatki bieżące   plan       187.400 zł    
wydatki majątkowe              plan       400.000 zł 
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Plan wydatków bieżących w kwocie 187.400 zł stanowi: 
●  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. 

Wydatki majątkowe: 

- „Budowa skateparku w Jastrowiu      400.000 zł  

 

Rozdział 92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    212.000 zł 

Zaplanowane wydatki  bieżące dotyczą: 
- dotacji dla klubów sportowych   kwota   200.000 zł 
 - wypłaty stypendium sportowego   kwota       12.000  zł  

W roku 2017 zaplanowano wypłatę stypendiów sportowych dla  5 osób po 200 zł miesięcznie 

 Rozdział 92695 - Pozostała działalność                                                          26.000 zł 

W planie wydatków bieżących uwzględniono kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na nagrody , puchary 

i organizację imprez sportowych. 

 

Gmina i Miasto Jastrowie należy do Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Pile i zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

realizowane są poprzez ten Związek. 

 

 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowania   

nadwyżki budżetowej”. 

Ponieważ zakłada się, że planowane na przyszły rok wydatki budżetowe 46.481.438 zł będą 

większe od prognozowanych dochodów 43.519.218 zł o kwotę 2.962.220 zł, wystąpi 

planowany deficyt budżetowy. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z : 

- kredytu. 

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.102.192 zł.  

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów na kwotę 1.139.972 zł   w tym: 

 

Lp. Wyszczególnienie Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. Raty spłat w 2017 r. 

1.  Kredyt z roku 2010                                     2.160.0000                      360.000 

2.  Kredyt z roku 2013 560.0000 180.000 

3 Pożyczka z NFOŚiGW w 

roku 2013 
839.837 119.972 
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4 Kredyt z roku 2014 940.000 240.000 

5 Kredyt z roku 2015 880.000 120.000 

6 Planowany do 

zaciągnięcia kredyt w 

2016r 

2.400.000 120.000 

 RAZEM   7.779.837 1.139.972 

 

Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 2.962.220 zł, który 

planuje się sfinansować planowanym do zaciągnięcia kredytem zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

Zestawienie kwot dotacji na zadania bieżące określono w załączniku Nr 7. 

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 
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 8 
 
Uchwałą Nr 373/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r wyrażono zgodę na 
wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Jastrowie środków stanowiących fundusz sołecki. 
Wysokość środków Funduszu Sołeckiego oraz przeznaczenie w poszczególnych sołectwach 
przedstawia się następująco i stanowi załącznik Nr 9. 
 
Sołectwo Sypniewo   Wykonanie chodnika przy ul.  I Armii Wojska Polskiego  

31.165 zł  w Sypniewie       31.165 zł 

               

Sołectwo Brzeźnica  Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 

23.561 zł  w Brzeźnicy        18.000 zł 

   Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej 

   w Brzeźnicy        3.561 zł 

   Zakup ławek ze stolikami na plac Brzeźnica    2.000 zł 

 

Sołectwo Brzeźnica Kol Zakup przenośnej bramki do gry w piłkę ręczną 

            12.684 zł   w Brzeźnicy Kol.        1.684 zł 

Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego 

w Brzeźnicy Kol.       11.000 zł 

 

Sołectwo Budy  Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 

  10.877 zł   Budy              10.877 zł 
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Sołectwo Nadarzyce  Zakup materiałów na potrzeby festynu wiejskiego  2.000 zł

 15.115 zł  Zakup stojaka na rowery                      1.000 zł 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej    8.115 zł 

Przeniesienie pomnika „Wał Pomorski”    4.000 zł

                

Sołectwo Sypniewko  Wykonanie chodnika wzdłuż  drogi gminnej 

   7.262 zł  Sypniewko         7.262 zł

                      

Sołectwo Samborsko  Zakup i montaż wiaty przystankowej  

w Samborsku        8.000 zł  

21.442 zł  Zakup i montaż monitoringu      7.000 zł 

w Samborsku         

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  6.442 zł

 --------------------------------------------------------------------------- 

  R a z e m             122.106 zł 

Budżet na 2017r w zakresie wypełniania wymogów ustawowych spełnia podstawowy 

warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do 

spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów  są zrównoważone sumą 

prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on również nowy ostry warunek , tj 

zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane 

wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżących powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 


