
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 428/2017  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2017r 

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

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr /2017 z dnia 26 września 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 oraz w załączniku Nr 2 dotyczący Przedsięwzięć. 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków. 

 

W okresie od 29.03.2017r do 26.09.2017r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 45.071.752,00 zł zwiększono o kwotę 2.696.714,90 zł do 

kwoty 47.768.466,90 zł 

w tym: 

1. Dochody bieżące  z kwoty 44.218.656,20 zł zwiększono o kwotę 1.204.295,51 zł do kwoty 

45.422.951,71 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę  1.204.295,51 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            132.680,00 zł 
Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0030/16 z dnia 18.07.2017na realizację Projektu pn. „Pomysł na 
przyszłość”- aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy kwota 85.680,00 zł 
Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0135/16 z dnia 13.07.2017na realizację Projektu pn. „Przez 
integrację zdobędę aktywizację” – integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym kwota 47.000,00 zł 
 
2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                        581.966,31 zł 
 
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę  360.879,20 zł 
 



4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej  
   opieki wychowawczej finansowanych w całości przez  
   budżet państwa w ramach programów rządowych  o kwotę    3.080,00 zł 
 
5) Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę             92.184,00 zł 
• Pismo Ministra Finansów ST5.4750.7.2017.5g  z dnia 27 czerwca 2017r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w 
gimnazjach publicznych kwota 25.000,00 zł 
• Pismo Ministra Finansów ST5.4750.7.2017.6g  z dnia 27 czerwca 2017r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych kwota 17.184,00 zł 
• Pismo Ministra Finansów ST5.4750.9.2017.8g  z dnia 11 lipca 2017r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
doposażenia pomieszczeń do nauki w  gimnazjach publicznych kwota 50.000,00 zł 
 
6) Dochody własne      o kwotę  33.506,00 zł 
w tym: 
• dochody oświaty      o kwotę      506,00 zł 
• wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych  
  i Socjalnych w Nadarzycach    o kwotę 13.000,00 zł 
• odsetki od nadpłaconych świadczeń   o kwotę   2.500,00 zł 
• wpływy z różnych dochodów dobrowolna alimentacja o kwotę   4.500,00 zł 
• wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z funduszu  
   Alimentacyjnego      o kwotę 13.000,00 zł 
 
 

2. Dochody majątkowe  z kwoty 853.095,80 zł zwiększono o kwotę    1.492.419,39 zł do kwoty 

2.345.515,19 zł 

• Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości  zwiększono     o kwotę            590.000,00 zł  
 
• Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych      o kwotę            116.250,00 zł 
- Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na 
zadanie „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w 
miejscowości Sypniewo i  Brzeźnica Kol.” 
 
• 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  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.168.2017.7 z dnia 22.6.2017r o zwiększenie dotacji 
celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 6310  o kwotę 750.000,00 zł 



na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy byłego budynku mieszkalnego na utworzenie nowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
• Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na  realizację inwestycji i  zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin    o kwotę             36.169,39 zł 
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r kwota 36.169,39 zł  
 
 
 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 49.830.770,00 zł zwiększono o kwotę 2.696.714,90 zł do 

kwoty 52.527.484,90 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 43.871.905,00 zł zwiększono o kwotę  943.214,90 zł do kwoty 

44.815.119,90 zł 

2. wydatki majątkowe z kwoty 5.958.865,00 zł zwiększono o kwotę 1.753.500,00 zł do kwoty 

7.712.365,00 zł 

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

1. "Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizałki 
poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności 
publicznej lidera i partnerów projektu" Okres realizacji projektu lata 2017 - 2018 

Łączne nakłady 863.906,00 zł, w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 
2017r.      39.000,00 zł 
2018r.  824.906,00 zł 

 
Przedsięwzięcia bieżące: 

1. Projekt „Pomysł na przyszłość"  Aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek 
pracy poprzez wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe i kursy 
Okres realizacji projektu lata 2017 - 2018  
Łączne nakłady 156.000,00 zł w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 
2017r.    85.680,00 zł 
2018r.  70.320,00 zł 
 

2. Projekt "Poprzez integrację zdobędę aktywizację" Integracja i aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
Okres realizacji projektu lata 2017 – 2018 
Łączne nakłady 164.000,00 zł w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 
2017r.       47.00,00 zł  
2018r.  117.000,00 zł 
 


