
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 69 /2019  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2019 – 2031 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr  /2019 z dnia 30 maja 2019r 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  

WPF na lata 2019 – 2031 przyjętych uchwałą Nr 15/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 

grudnia 2018r. 

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

15/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2031. 

 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków. 

 

W okresie od 27.02.2019r do 30.05.2019r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 49.177.975,64 zł zwiększono o kwotę 1.610.313,28 zł do 

kwoty 50.788.288,92 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące  z kwoty 46.605.255,64 zł zwiększono o kwotę 1.466.313,28 zł do kwoty 

48.071.568,92 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę               1.466.313,28 zł   

       
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zmniejsza się o kwotę                 156.085,72zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się  o kwotę       893.811,00 zł 
 
3. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się   o kwotę       488.588,00 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 
 
4. Dochody własne zwiększa się     o kwotę        240.000,00 zł 
w tym: 



- Oczyszczanie miast i wsi – przejęcie sprzątanie dróg krajowych – 150.000,00 zł, 
- Pozostała działalność – wpływy z opłat za wody opadowe i roztopowe – 90.000,00 zł. 
 
               
 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 50.568.737,64 zł zwiększono o kwotę  2.811.276,28 zł do 

kwoty 53.380.013,92 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 46.246.446,64 zł zwiększono o kwotę  1.597.276,28 zł do kwoty 

47.843.722,92 zł 

2.  wydatki majątkowe z kwoty 4.322.291,00 zł zwiększono o kwotę 1.214.000,00 zł do kwoty 

5.536.291,00 zł 

Dla zrównoważenia budżetu w 2019r. wprowadza się zmiany: 
          
1. Przychody zwiększa się z kwoty  3.010.734,00 zł o kwotę  1.200.963,00 zł do kwoty 
4.211.697,00 zł 
w tym: 
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
   zwiększa się o kwotę        1.261.697,00 zł 
 
  - przychody z  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  z kwoty 
2.960.734,00 zł o kwotę 60.734,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł 
 
  
2. Deficyt budżetu na rok 2019 w kwocie 2.591.725,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
 
Kredyt w kwocie 2.900.000,00 zł planowany jest do spłaty w latach 2020 – 2031.  
 
 
W pozycji 12.5 i 12.5.1 ujęto zaplanowane środki w kwocie 49.486,93 zł na wkład krajowy dla  
projektów: 
 
• "POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ" kwota 8.524,00 zł 
• „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” kwota   40.962,93 zł 
 
 
 
  

 
 


