
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 386/2017  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2016 – 2028 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr /2017 z dnia 28 marca 2017r 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  

WPF na lata 2016 – 2028 przyjętych uchwałą Nr 350/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 

grudnia 2016r. 

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

350/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017-2027 oraz w załączniku Nr 2 dotyczący Przedsięwzięć. 

 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków. 

● planowanej kwoty przychodów i rozchodów, 

● wyniku budżetu na 2017r. 

● kwoty długu  na 2017r i lata następne. 

 

W okresie od 01.01.2017r do 28.03.2017r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 43.519.218,00 zł zwiększono o kwotę 1.552.534,00 zł do 

kwoty 45.071.752,00 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące  z kwoty 42.816.218,00 zł zwiększono o kwotę 1.402.438,20 zł do kwoty 

44.218.656,20 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę  1.404.669,20 zł 

1. 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 i 6 ustawy, lub  
    płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem  
   dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  o kwotę                380.579,20 zł 
Umowa Nr RPWP.07.02.01.-30-0015/15-00 na realizację Projektu pn. „Poprawa dostępu do 
usług społecznych w Powiecie Złotowskim”350.026,00 zł 
Umowa Nr DPR.U.11/2017 na realizację Projektu pn. „Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Jastrowie” kwota 30.553,20 zł 
 
2. 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       o kwotę                  23.970,00 zł 
Umowa o partnerstwie 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  
 
3. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę  112.806,00 zł 
 
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                          9.883,00 zł 
 
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę  877.351,00 zł 
 
6. Dochody własne      o kwotę           80,00 zł 
w tym:    
§ 0690 wpływy z różnych opłat  o kwotę       80,00 zł 
 
Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                         2.231,00 zł 
   w tym: 
Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r w sprawie informacji o 
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016r o rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej- zmniejszające udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych o kwotę 2.231,00 zł 
 
 

2. dochody majątkowe  z kwoty 703.000,00 zł zwiększono o kwotę    150.095,80 zł do kwoty 

853.095,80 zł 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości  zwiększono o kwotę           150.095,80 zł  
 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 46.481.438,00 zł zwiększono o kwotę 3.349.332,00 zł do 

kwoty 49.830.770,00 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 41.988.573,00 zł zwiększono o kwotę  1.883.332,00 zł do kwoty 

43.871.905,00 zł 

2. wydatki majątkowe z kwoty 4.492.865,00 zł zwiększono o kwotę 1.466.000,00 zł do 

kwoty 5.958.865,00 zł 

 

Przychody budżetu zwiększono z kwoty 4.102.192,00 zł o kwotę 1.896.798,00 zł do kwoty 
5.998.990,00 zł 
w tym: 



- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
   zwiększono o kwotę        1.998.990,00 zł 
 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zmniejszono  z kwoty 
4.102.192,00 zł o kwotę 102.192,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł 
 
Rozchody budżetu zwiększono z kwoty 1.139.972,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 
1.239.972,00 zł 
w tym: 
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej o kwotę 100.000,00 zł 
  
Deficyt budżetu na rok 2017 w kwocie 4.759.018,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
 
 

W pozycji 12.5 i 12.5.1 ujęto zaplanowane środki w kwocie 27.882,00 zł na wkład krajowy dla  
projektów: 

• „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach   programu ERASMUS+ : 
kwota 2.700,00 zł 

• AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  kwota 2.549,00 zł 

• Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim” kwota 22.633,00 zł 
 

 
Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w związku z realizacją zadań 
wieloletnich. 
Przedsięwzięcia majątkowe: 

1. Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu okres realizacji w latach 2017-2019 
 
Przedsięwzięcia bieżące: 

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 

3. Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznościowych w powiecie złotowskim” 
realizowany w latach 2017-2018 
2017r.   361.426,00 zł 
2018r.            123.132,00 zł 


