
Uzasadnienie do Uchwały Nr 387/2017 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 28 marca 2017r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                  1.046.643,20 zł 
   w tym: 
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             30.553,20 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 
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- zwiększające część oświatową subwencji ogólnej 
na 2017r 
 
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                         1.883,00 zł 
 
Pismo FB-I-3111.25.2017.8 z dnia 21.02.2017r Wojewody Wielkopolskiego zwiększające plan 
dotacji celowej na 2017r. rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 
Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DPL-3113-4/17 zwiększenie dotacji celowej na 217r. rozdz. 
75101 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dodatkowych 
przezroczystych urn wyborczych 
 
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę            877.351,00 zł 
  - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03.2017r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” kwota 432.147,00 zł 
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r kwota 
345.204,00 zł 



- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22.03.2017r o zwiększenie 
dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów kwota 100.000 zł 
 
6. Dochody własne      o kwotę        80,00 zł 
w tym:    
§ 0690 wpływy z różnych opłat  o kwotę       80,00 zł 
 
II. 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 
  
III. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                    150.095,80 zł      
   w tym: 

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

 
IV. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę         1.525.306,00 zł 
       w tym: 
1. Transport i łączność      o kwotę   30.000,00 zł 
 
2. Administracja publiczna     o kwotę           200.348,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne(nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne  141.400,00 zł 
- audyt 25.000,00 zł 
- Wydatki związane z realizacją programu Rewitalizacja Gminy i Miasta     33.948,00 zł 
 
3.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
    kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę     1.700,00 zł 
sfinansowanie zakupu dodatkowych przezroczystych urn wyborczych 
 
4. Oświata i wychowanie     o kwotę            381.648,00 zł 
- Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu    kwota  219.450,00 zł 
Przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Szkołę Podstawową  166.310,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne      53.140,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  o kwotę 37.700,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne      37.370,00 zł 
- Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie  o kwotę           30.580,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne      30.580,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  o kwotę  43.848,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne      43.848,00 zł 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu   o kwotę   50.070,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne      43.848,00 zł 
 
5. Ochrona zdrowia      o kwotę   59.100,00 zł 
Wprowadzono do budżetu w roku 2017 nie wykorzystane środki z 2016r z Gminnego 
Funduszu Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w kwocie 59.100 zł. 
 



6. Pomoc społeczna      o kwotę            463.827,00 zł 
 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”    kwota   432.147,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne        31.680,00 zł 
 
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę   23.970,00 zł 
Nie wykorzystane środki w 2016r. na realizację 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  
 
8. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę            193.030,00 zł 
- Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu    kwota  33.030,00 zł 
Przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Szkołę Podstawową       32.680,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne             350,00 zł 
- Stypendia dla uczniów (udział środków Gminy)  kwota            35.000,00 zł 
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota           125.000,00 zł 
 
9. Rodzina       o kwotę     2.983,00 zł 
Kart Dużej Rodziny            183,00 zł 
Wynagrodzenia i pochodne        2.800,00 zł 
 
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę   88.700,00 zł 
Dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury     44.200,00 zł 
Dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury       4.500,00 zł 
Dotacja celowa dla Parafii       40.000,00 zł 
 
11. Kultura fizyczna      o kwotę   80.000,00 zł 
- Dotacja celowa dla stowarzyszeń    80.000,00 zł 
  
V. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        1.466.000,00 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 167756,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/2015. 
 
Dla zrównoważenia budżetu w 2017r. wprowadza się zmiany: 
          
1. Przychody zwiększa się 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 
   zwiększa się o kwotę        1.998.990,00 zł 
 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  z 
kwoty 4.102.192,00 zł o kwotę 102.192,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł 
 
2. Rozchody zwiększa się 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 



  
3. Deficyt budżetu na rok 2017 w kwocie 4.759.018,00 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
 
 Określa  się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 
5.500.000 zł,  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.500.000 zł. 
 
Kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł planowany jest do spłaty w latach 2018 – 2028. 
 
 
 
Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2016r.  
         Gmina i Miasto Jastrowie posiada wolne środki w wysokości  3.464.653,76 zł  
         z tego: 
          - środki pieniężne   + 3.872.348,22 zł, 
          - należności od budżetów  +    160.033,48 zł, 
          - pozostałe należności   +           176,98 zł, 
          - zobowiązania wobec budżetów  -        4.279,92 zł, 
          - subwencja oświatowa na 2017r.  -    563.625,00 zł. 
              ----------------------------------------------------------------- 
                  R a z e m       3.464.653,76 zł 
 
 
 
 
 


