
Objaśnienia 
do Uchwały Nr486 /2018  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2018 – 2029 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr /2018 z dnia 27 marca 2018r 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  

WPF na lata 2018 – 2029 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 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 2018r. 

● kwoty długu  na 2018r i lata następne. 

 

W okresie od 01.01.2018r do 27.03.2018r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 46.197.442,00 zł zwiększono o kwotę 551.927,00 zł do kwoty 

46.749.369,00 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące  z kwoty 44.894.684,00 zł zwiększono o kwotę 1.144.685,00 zł do kwoty 

46.039.369,00 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę  1.253.248,00 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           434.248,00 zł  
- Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „AKTYWNA INTEGRACJA W 
POWIECIE ZŁOTOWSKIM”    o kwotę 295.635,00 zł 
- Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG    
SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM"  o kwotę   20.513,00 zł 
- Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ" 
        o kwotę  71.100,00 zł 
- " Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "PRZEZ INEGRACJĘ ZDOBĘDĘ 
AKTYWIZACJĘ"      o kwotę 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                         7.500,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2018r o zwiększenie dotacji 
celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę            811.500,00 zł 
  - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1.03.2018r o zwiększenie dotacji 
celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” kwota 430.640,00 zł 
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r kwota 
380.860,00 zł 
 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     108.563,00 zł 
   w tym: 
3. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę           108.563,00 zł 
Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r w sprawie informacji o 
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018r o rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej- zwiększające część oświatową subwencji ogólnej 
na 2018r 
 
 
 

2. dochody majątkowe  z kwoty 1.302.758,00 zł zmniejszono o kwotę    592.758,00 zł do kwoty 

710.000,00 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 625 o kwotę           592.758,00 zł  
 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 50.372.066,00 zł zwiększono o kwotę 3.912.802,00 zł do 

kwoty 54.284.868,00 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 43.302.611,00 zł zwiększono o kwotę  2.237.708,00 zł do kwoty 

45.540.319,00 zł 

2. wydatki majątkowe z kwoty 7.069.455,00 zł zwiększono o kwotę 1.675.094,00 zł do kwoty 

8.744.549,00 zł 

 

Przychody budżetu zwiększono z kwoty 5.314.596,00 zł o kwotę 3.360.875,00 zł do kwoty 
8.675.471,00 zł 
w tym: 



- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
   zwiększono o kwotę        3.475.471,00 zł 
-przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł 
 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zmniejszono  z kwoty 
5.214.596,00 zł o kwotę 14.596,00 zł do kwoty 5.200.000,00 zł 
 
Deficyt budżetu na rok 2018 w kwocie 7.535.499,00 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 75.597,00 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 33.656,00 zł 

• "POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE 
ZŁOTOWSKIM" kwota 24.792,00 zł 

• "POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ" kwota 14.449,00 zł 
•  "PRZEZ INEGRACJĘ ZDOBĘDĘ AKTYWIZACJĘ"  kwota --- 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 
W roku 2018 zwiększono wydatki do kwoty 3.000.000,00 zł,  
a w roku 2019 zwiększono wydatki do kwoty         1.000.000,00 zł. 

 
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 
W roku 2018 zwiększono wydatki o nie wykorzystane środki z 2017 roku -  295.635,00 zł 
2018r.  319.857,00 zł - plan po zmianach 



3. Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznościowych w powiecie złotowskim” 
realizowany w latach 2017-2018 
2017r.   361.426,00 zł 
W roku 2018 zwiększono wydatki o nie wykorzystane środki z 2017 roku -  20.513,00 zł 
2018r.  143.645,00 zł - plan po zmianach 

     
      4. Projekt "POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w latach 2017-2018 

2017r.     85.680,00 zł 
W roku 2018 zwiększono wydatki o nie wykorzystane środki z 2017 roku -  71.100,00 zł 
2018r.  141.420,00 zł - plan po zmianach 
 

5. Projekt "PRZEZ INEGRACJĘ ZDOBĘDĘ AKTYWIZACJĘ"   
realizowany w latach 2017-2018 o kwotę         47.000,00 zł 
2017r.     47.000,00 zł 
Realizacja projektu nie doszła do skutku z uwagi na nieotrzymanie środków finansowych 
W roku 2018 zwiększono wydatki o nie wykorzystane środki z 2017 roku -  47.000,00 zł 
2018r.  164.000,00 zł - plan po zmianach 
  


