
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 349/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2016 – 2027 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr 348/2016 z dnia 30 grudnia 2016r 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  

WPF na lata 2016 – 2027 przyjętych uchwałą Nr 214/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 

grudnia 2015r. 

Niniejszą Uchwałą  Rada Miejska w Jastrowiu dokonała zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 

214/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016-2027 oraz wprowadziła zmiany w załączniku Nr 2 dotyczącym 

Przedsięwzięć. 

 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków. 

 

W okresie od 30.06.2016r do 30.12.2016r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.340.836,01 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę  3.721.681,33 zł 

w tym: 

zwiększenia kwota   3.737.681,33 

1) część oświatowa subwencji ogólnej    kwota         21.000,00 zł 

2) wpływy z podatków i opłat (§ 0310 do § 5000)  kwota      268.800,00 zł 

3)  dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  kwota  3.439.899,33 zł 

w tym: 

● 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         kwota                1,00 zł 
●  na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  kwota 1.300.000,00 zł 
● dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu   kwota      44.000,00 zł 
● dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
   bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej  
  finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach  
  programów rządowych       kwota        8.922,00 zł 
● dotacje na zadania zlecone       kwota    930.798,29 zł 
● dotacje na zadania własne       kwota 1.156.178,04 zł 
 
4)  dochody własne (§0750, 0830,0910, 0920,0960, 0970,2360)  kwota       7.982,00 zł 



 

Zmniejszenia kwota 16.000,00 zł 

● wpływy z tytułu grzywien, mandatów       kwota  16.000,00 zł 

 

2. dochody majątkowe zwiększono    kwota     619.154,68 zł 

 

 

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.040.836,01 zł 

w tym: 

● wydatki bieżące zwiększono o kwotę          3.265.636,01 zł 

w tym: 

- na obsługę długu zmniejszono wydatki o kwotę  100.000,00 zł 

● wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę    - 224.800,00 zł 

 

W pozycji 12.5 i 12.5.1 ujęto zaplanowane środki w kwocie  21.179,00 zł w tym: 4.685,00 zł na 
wkład krajowy dla  projektu „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach   
programu ERASMUS+ oraz kwota 16.494,00 zł na wkład krajowy dla  projektu AKTYWNA 
INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” 
 

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 2015 przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 

Jastrowiu. 

 

W latach od 2017 do 2027 uwzględniono wielkości z wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2017 – 2027. 
 
W związku z podpisaniem umów na lata 2016-2018 na realizację projektów wprowadzono 
załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia. 
 

1. Projekt pn. „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach   programu 
ERASMUS+ w poszczególnych latach zaplanowano na kwoty: 
2016r.   54.222,00 zł 
2017r.   5.000,00 zł 
2018r.   2.700,00 zł 
 

2. Projekt 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 w poszczególnych latach zaplanowano na kwoty: 
2016r.  156.742,00 zł   (dokonano zwiększenia o kwotę 1,00 zł) 
2017r.  470.731,00 zł 
2018r.    24.222,00 zł 


