
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 454/2017  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2017 – 2028 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr 455/2017 z dnia 28 grudnia 2017r 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  

WPF na lata 2017 – 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. 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków. 

 

W okresie od 26.09.2017r do 28.12.2017r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 47.768.466,90 zł zwiększono o kwotę 1.314.175,83 zł do 

kwoty 49.082.642,73 zł 

w tym: 

1. Dochody bieżące  z kwoty 45.422.951,71 zł zwiększono o kwotę 1.261.115,83 zł do kwoty 

46.684.067,54 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę  1.261.115,83 zł 

1). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                        138.243,72 zł 
 
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę  598.342,11 zł 
 
3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  
      realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę                2.000,00 zł 

zwiększenie dotacji za dzieci z Gminy Okonek, Gminy Tarnówka, Gmina Krajenka, Gminy 
Złotów  i Miasta Złotów uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu 

 
4) Dochody własne      o kwotę            522.530,00 zł 
Zwiększenia                                                            o kwotę         633.880,00 zł 
w tym: 
● Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę   3.000,00 zł 
● Działalność usługowa     o kwotę   2.000,00 zł 
● Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę             7.500,00 zł 



● Dochody od osób prawnych i od os. fizycznych  o kwotę         536.900,00 zł 
● Różne rozliczenia –odsetki od lokat                       o kwotę           20.300,00 zł 
● Oświata i wychowanie     o kwotę 35.180,00 zł 
● Ochrona zdrowia      o kwotę 25.000,00 zł 
● Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       o kwotę             4.000,00 zł 
 
Zmniejszenia                                                            o kwotę         111.350,00 zł 
w tym: 
● Turystyka                                                              o kwotę             9.000,00 zł 
● Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę 12.500,00 zł 
● Administracja publiczna     o kwotę 10.910,00 zł 
● Pomoc społeczna      o kwotę 70.940,00 zł 
● Kultura fizyczna      o kwotę   8.000,00 zł 
 
  
2. Dochody majątkowe  z kwoty 2.345.515,19 zł zwiększono o kwotę    53.060,00 zł do kwoty 

2.398.575,19 zł 

w tym: 

Zwiększenia       o kwotę  803.060,00 zł 

•Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawa własności    o kwotę  10.000,00 zł 

• Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości  zwiększono     o kwotę            620.000,00 zł 
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  o kwotę            173.060,00 zł  
 
Zmniejszenia       o kwotę  750.000,00 zł 

 
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami      
        o kwotę           750.000,00 zł  
przeznaczone były na  sfinansowanie przebudowy i rozbudowy byłego budynku mieszkalnego na 
utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 52.527.484,90 zł zmniejszono o kwotę 285.824,17 zł do 

kwoty 52.241.660,73 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 44.815.119,90 zł zwiększono o kwotę  433.975,83 zł do kwoty 

45.249.095,73 zł 

2. wydatki majątkowe z kwoty 7.712.365,00 zł zmniejszono o kwotę 719.800,00 zł do kwoty 

6.992.565,00 zł 

W latach od 2017 do 2028 zmianie uległ wynik budżetu , rozchody budżetu oraz kwota długu. 


