
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 300/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2016 – 2026 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr 298/2016 z dnia 28 czerwca 2016r 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  
WPF na lata 2016 – 2026 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 2016-2026 oraz wprowadziła załącznik Nr 2 dotyczący Przedsięwzięć. 
 
W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 
●  planowanej kwoty dochodów,  
● planowanej kwoty wydatków. 
 

W okresie od 01.04.2016r do 28.06.2016r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.129.661,01 zł 
w tym: 

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę  2.872.581,01 zł 
w tym: 
zwiększenia 

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
(Pismo Ministra Finansów)     kwota         19.596,00 zł 

2) wpływy z podatków i opłat (§ 0690)   kwota         5.000,00 zł 
3)  dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  kwota  3.148.492,01zł 
w tym: 
●  na realizację Projektu pn. „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego  
  w ramach   programu ERASMUS+      kwota      49.537,00 zł 
● 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     156.741,00 zł 
 na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  kwota 2.000.362,00 zł 
● dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu   kwota      20.000,00 zł 
● wymiana partnerska sportowców      kwota        7.043,00 zł 
● dotacje na zadania zlecone       kwota    181.979,01 zł 
● dotacje na zadania własne       kwota    714.050,00 zł 
● dotacje z powiatu na Warsztaty Terapii Zajęciowej   kwota        4.020,00 zł 
●środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 14.760,00 zł 
 
4)  dochody własne (§0750, 0830,0970)     kwota    15.000,00 zł 
 
Zmniejszenia: 
- subwencja oświatowa        kwota  315.507,00 zł 
 



2. dochody majątkowe zwiększono    kwota     257.080,00 zł 

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.129.661,01 zł 
w tym: 
● wydatki bieżące zwiększono o kwotę          2.740.661,01 zł 
- na obsługę długu zmniejszono wydatki o kwotę  20.000,00 zł 
- zwiększenia dotyczą przyznanych decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotacji na realizację zadań 
zleconych i własnych oraz przyznanych środków na realizację Projektów kwota 2.760.661,01 zł 
● wydatki majątkowe zwiększono o kwotę    389.000,00 zł 
 

W pozycji 12.5 i 12.5.1 ujęto zaplanowane środki w kwocie 4.685,00 zł na wkład krajowy dla  
projektu „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach   programu ERASMUS+ : 
 

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 2019 zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 8.000.000,00 zł 
z przeznaczeniem na  realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
 
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.  156.741,00 zł  
2017r.  470.731,00 zł 
2018r.    24.222,00 zł 
 


