
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 131 /2019  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2019r 

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

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr  132/2019 z dnia 26 listopada 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 i Nr 2 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 01.06.2019r do 26.11.2019r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 50.788.288,92 zł zwiększono o kwotę 5.309.825,86 zł do 

kwoty 56.098.114,78 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące  z kwoty 48.071.568,92 zł zwiększono o kwotę 3.462.192,61 zł do kwoty 

51.533.761,53 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę               3.462.192,61 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              2.544.025,88 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się  o kwotę       621.874,73 zł 
 
3. 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            5.400,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2019.8 z dnia 18.10.2019r zwiększające 
dotację celową w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 
„Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r – Wyprawka szkolna” 



 
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych  
    do sektora finansów publicznych na realizację zadań  
    bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów  
    publicznych       o kwotę   78.320,00 zł 
Umowa Nr 244/U/400/87/2019 zawarta w Poznaniu w dniu 05.04.2019r. pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na realizację przedsięwzięcia 
„Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy i miasta Jastrowie” kwota 29.320,00 zł 
w dniu 30 sierpnia 2019r Gmina i Miasto Jastrowie podpisała Porozumienie (umowa), której 
stroną jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Jastrowie na zadanie pn. „Naprawa bieżąca drogi gminnej o nawierzchni gruntowej od 
miejscowości Sypniewko do ul. Ogrodowej w Sypniewie”  kwota 49.000,00 zł 
 
3. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się   o kwotę       202.002,00 zł 
- Pismo Ministra Finansów ST5.4751.7.2018.5g z dnia 11września 2019r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 23.465,00 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach  podstawowych . 
 
- Pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2018.5g z dnia 13września 2019r w sprawie zwiększenia  
części oświatowej subwencji ogólnej kwota 178.537,00 zł   
 
4. Dochody własne zwiększa się     o kwotę          10.570,00 zł 
w tym: 
- Wniosek Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu o zwiększenie dochodów w związku  
z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej   kwota 10.570,00 zł 
 
               
Dochody majątkowe zwiększa się               o kwotę                     1.847.633,25 zł 
   w tym: 
1.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  
   na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
   inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  
   sektora finansów publicznych   o kwotę           965.080,00 zł 
- W dniu 9 października  2019r została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej – ul. Jagiellońska w Jastrowiu” realizowanego ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim , a Gminą i Miastem 
Jastrowie . Kwota dofinansowania stanowi kwotę 307.169,00 zł.  
-  dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Jastrowiu” 
realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowania stanowi kwotę 
657.911,00 zł. 
 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje                                                         i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie              o kwotę                      900.000,00 zł 
 



- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.215.2019.8 z dnia 08.07.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 6310 o kwotę 900.000,00 zł  
z przeznaczeniem na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 

 

2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin      o kwotę             25.653,25 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21.08.2019r o zwiększenie planu 
dotacji celowej w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 o kwotę 25.653,25 zł - zwrot części wydatków 
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r  
 
3. Dochody własne zmniejszenie    o kwotę  43.100,00 zł 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 53.380.013,92 zł zwiększono o kwotę  5.309.825,86 zł do 

kwoty 58.689.839,78 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 47.843.722,92 zł zwiększono o kwotę  3.443.799,86 zł do kwoty 

51.287.522,78 zł 

2.  wydatki majątkowe z kwoty 5.536.291,00  zł zwiększono o kwotę 1.866.026,00 zł do kwoty 

7.402.317,00 zł 

 
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 
 
 
 
  

 
 
 


