
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 495 /2018  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2018 – 2031 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr 494/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  

WPF na lata 2018 – 2031 przyjętych uchwałą Nr 456/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 

grudnia 2017r. 

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

456/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2029. 

 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków. 

● planowanej kwoty przychodów i rozchodów, 

● wyniku budżetu na 2018r. 

● kwoty długu  na 2018r i lata następne. 

 

W okresie od 27.03.2018r do 24.04.2018r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 46.749.369,00 zł zwiększono o kwotę 5.402,00 zł do kwoty 

46.754.771,00 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące  z kwoty 46.039.369,00 zł zwiększono o kwotę 5.402,00 zł do kwoty 

46.044.771,00 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę       5.402,00 zł    

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                         5.402,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06.04.2018  o zwiększenie   
planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 5.000,00 zł 
na sfinansowanie wypłat  zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30.03.2018 o zwiększenie planu 
dotacji celowej  w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 402,00 zł na  realizację zadań z 
ustawy o Karcie Dużej Rodziny  
 
 



 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 54.284.868,00 zł zwiększono o kwotę  1.255.402,00 zł do 

kwoty 55.540.270,00 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 45.540.319,00 zł zwiększono o kwotę  90.402,00 zł do kwoty 

45.630.721,00 zł 

2. wydatki majątkowe z kwoty 8.744.549,00 zł zwiększono o kwotę 1.165.000,00 zł do kwoty 

9.909.549,00 zł 

 

1. Przychody zwiększa się z kwoty  8.675.471,00 zł o kwotę  1.300.000,00 zł do kwoty 
9.975.471,00 zł 
w tym: 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zwiększa się  z kwoty 
5.200.000,00 zł o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł 
 
2. Rozchody zwiększa się z kwoty  1.139.972,00 zł o kwotę  50.000,00 zł do kwoty 
1.189.972,00 zł 
w tym: 
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej o kwotę  50.000,00 zł. 
 
3. Deficyt budżetu na rok 2018 w kwocie 8.785.499,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
 
 

  


