
Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 351/2016 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 30 grudnia 2016r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok 
 
 

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2017 po konsultacjach na Komisjach Rady 
Miejskiej został zaplanowany ostatecznie w kwotach: 

Dochody 43.519.218 zł 
Wydatki 46.481.438 zł 

 
Planowany deficyt w kwocie 2.962.220 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę  1.139.972 zł. 
Dla zrównoważenia budżetu w roku 2017 zaplanowano przychody w ogólnej kwocie 
4.102.192 zł  
w tym: 
● Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2017r.     4.102.192 zł 
 
Struktura dochodów budżetowych w 2017r. przedstawia się następująco: 
- subwencje kwota 12.454.258 zł, stanowią 28,62% dochodów budżetowych; 
- dotacje na zadania zlecone kwota 14.508.370 zł, stanowią 33,34 dochodów budżetowych; 
- dotacje na zadania własne kwota 768.742 zł, stanowią 1,77% dochodów budżetowych; 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 53.340 zł, stanowią 0,12% dochodów    

budżetowych; 
- 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 kwota 459.612 zł, stanowią 1,05% 
dochodów budżetowych; 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin 
w przedszkolach) kwota 20.000 zł , stanowią 0,04% dochodów budżetowych; 

- dochody własne kwota 14.551.896 zł, stanowią 33,44% dochodów budżetowych; 
- dochody majątkowe kwota  703.000 zł, stanowią 1,62% dochodów budżetowych; 
 
Z łącznej kwoty 46.481.438 zł wydatków budżetowych przeznaczono na: 
- wydatki bieżące  kwota 41.988.573 zł; 
- wydatki majątkowe  kwota   4.492.865 zł. 
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano sfinansowanie 
obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie.  
W ramach wydatków bieżących utworzono rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 
2) celowe w wysokości 445.000 zł,  
      z tego: 
     a)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131.000 zł, 
     b)   na wynagrodzenia 214.000 zł, 
     c)   na inwestycje 100.000 zł.  
 
 


