
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 136 /2019  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r 

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

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr  137/2019 z dnia 12 grudnia  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 27.11.2019r do 12.12.2019r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 56.098.114,78 zł zmniejszono o kwotę 176.185,00 zł do kwoty 

55.921.926,78 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące  z kwoty 51.533.761,53 zł zwiększono o kwotę 483.726,00 zł do kwoty 

52.017.487,53 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                  523.013,00 zł   

       
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej zlecone gminom, związane z realizacją  
    świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc  
    państwa w wychowywaniu dzieci  zwiększa się o kwotę                      506.073,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 02.12.2019r zwiększające plan 
dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 506.073,00 zł  z przeznaczeniem na 
realizację świadczenia wychowawczego  
 
2. Dochody własne zwiększa się    o kwotę  16.940,00 zł 
- Wniosek Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu o zwiększenie dochodów: 
 ● w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej kwota 5.740,00 zł 
● wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota  7.700,00 zł 
● wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota    3.500,00 zł 
 



 
II. Dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę                     39.287,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę            19.287,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r zmniejszające plan 
dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213  § 2030 o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie poziomu 
środków do zakresu realizowanych zadań 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r zmniejszające plan 
dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214  § 2030 o kwotę 14.287,00 zł – dostosowanie poziomu 
środków do zakresu realizowanych zadań 
2. Dochody własne      o kwotę  20.000,00 zł 
- wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
 
III Dochody maj ątkowe zmniejsza się o   kwotę                      659.911,00 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           657.911,00 zł 
-  dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Jastrowiu” 
realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowania stanowi kwotę 
657.911,00 zł. 
 
 2. Dochody własne      o kwotę  2.000,00 zł 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
 
II. Wydatki ogółem  z kwoty 58.689.839,78 zł zmniejszono o kwotę 176.185,00 zł do 
kwoty 58.513.654,78 zł 
w tym: 
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 51.287.522,78 zł o kwotę 481.226,00 zł do kwoty 
51.768.748,78 zł. 
- zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 7.402.317,00 zł o kwotę 657.411,00 zł do kwoty 
6.744.906,00 zł 
zadań 
Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w związku z realizacją zadań 
wieloletnich. 
W poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej- ul. Mickiewicza w Jastrowiu  
● okres realizacji od 2019 – 2020 ,  
● łączne nakłady finansowe 1.316.000,00 zł,  
● limit na rok 2019 kwota 656.000,00 zł,  
● limit na rok 2020 kwota 660.000,00  
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 
  


