
Objaśnienia 
do Uchwały Nr 12 /2018  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2018r 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2018 – 2031 

 
Ze zmianą wielkości przyjętych w uchwale budżetowej Nr 13/2018 z dnia 28 listopada 2018r 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia  wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do  

WPF na lata 2018 – 2031 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 i Nr 2 do 

Uchwały Nr 456/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian  w zakresie: 

●  planowanej kwoty dochodów,  

● planowanej kwoty wydatków. 

 

W okresie od 25.04.2018r do 28.11.2018r  zmieniono: 

I. Dochody ogółem z kwoty 46.754.771,00 zł zwiększono o kwotę 4.743.472,11 zł do 

kwoty 51.498.243,11 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące  z kwoty 46.044.771,00 zł zwiększono o kwotę 3.290.504,53 zł do kwoty 

49.335.275,53 zł 

w tym:  

dochody bieżące zwiększa się    o kwotę  3.491.084,53 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           135.496,00 zł 
- Umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-023397 na realizację Projektu pn. „Znajomość języka oknem 
na świat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ rozliczenie końcowe kwota 11.896,00 
zł, 
- Umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” kwota 123.600,00 zł. 
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę                   1.841.511,82 zł 



 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę  731.167,21 zł               
 
4. 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     2.200,00 zł 
- wyprawka szkolna 
 
5. 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            262.919,50 zł 

Umowa NrRPWR.08.01.02-30-0005/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn: „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” 
kwota 262.919,50 zł 
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. 
  

6. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę             74.431,00 zł 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.6g z dnia 30 lipca 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 15.820,00 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach 
publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku 
szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a 
od 1 września 2017r przekształconych w szkoły podstawowe. 
 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 27.306,00 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako 
szkoły samodzielne , w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r 
przekształconych w szkoły podstawowe. 
 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21sierpnia 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 31.305,00 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 
 
7. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych  o kwotę             15.600,00 zł 
- Umowa nr DFS-II-7211-2026/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zawartej  dnia 
27.09.2018r.w Poznaniu pomiędzy: Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą i Miastem Jastrowie na 
zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, na rzecz ochotniczych straży pożarnych, niezbędnych 
do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa kwota 
15.600,00 zł 



8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych  
zadań bieżących       o kwotę          15.009,00 zł 
 - Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury z dnia 
14.09.2018r. dotyczące przyznania pomocy finansowej na realizację murali inspirowanych 100. 
Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
kwota 10.000,00 zł 
  - Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki 
Mieniem – Umowa Nr 240/2018 z dnia 6.04.2018r na dotację celową na dofinansowanie zakupu 
sadzonek drzew miododajnych kwota 5.009,00 zł 
 
 
9. Dochody własne       o kwotę       412.750,00 zł 
w tym: 

- podatek od nieruchomości o kwotę 100.000,00 zł 

 

dochody bieżące zmniejsza się    o kwotę        200.580,00  zł 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej   
   zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia  
  wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  
  w wychowaniu dzieci     o kwotę                  200.580,00 zł 

 

II.  Wydatki ogółem  z kwoty 55.540.270,00 zł zwiększono o kwotę  4.743.472,11 zł do 

kwoty 60.283.742,11 zł 

w tym: 

1.  wydatki bieżące z kwoty 45.630.721,00 zł zwiększono o kwotę  2.857.365,32 zł do kwoty 

48.488.086,32 zł 

2. wydatki majątkowe z kwoty 9.909.549,00 zł zwiększono o kwotę 1.886.106,79 zł do kwoty 

11.795.655,79 zł 

 

W pozycji 12.5 i 12.5.1 ujęto zaplanowane środki w kwocie 106.574,55 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 37.276,00 zł 

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

• "POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ" kwota 14.449,00 zł 
• „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” kwota   27.357,55 zł 

 



 
Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w związku z realizacją zadań 
wieloletnich. 
Załącznik po zmianach przedstawia się następująco. 
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 
oraz kwotę 3.620,00 zł 
2018r.  323.477,00 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 
 
 
 
 
 



  6.  Projekt „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” realizowany w latach 2018-2020 
       łączna kwota 444.904,00 zł    
       Projekt realizowany będzie przez placówki oświatowe i Gminę i Miasto Jastrowie.  
       W poszczególnych latach zaplanowano:  
        2018r.   262.919,50zł,  
        2019r.  123.293,81 zł,  
       2020r.    58.690,69 zł 
 
7. Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego  
    i zachodniopomorskiego” łączna kwota 123.600,00 zł 
  W poszczególnych latach zaplanowano:  
        2018r.   42.800,00zł,  
        2019r.  72.720,00 zł,  
       2020r.   8.080,00 zł 
 
 

 
  

     
 

  


