
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 16/2018 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 20 grudnia 2018r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok 

 

 

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2019 po konsultacjach na Komisjach Rady 

Miejskiej został zaplanowany ostatecznie w kwotach: 

Dochody 48.714.532,81 zł 

Wydatki 50.105.294,81 zł 

 

Planowany deficyt w kwocie 1.390.762,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę  1.619.972,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2019 zaplanowano przychody w ogólnej kwocie 

3.010.734,00 zł  
w tym: 

● Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019r.     2.960.734,00 zł 

● Przychody ze spłat pożyczek            50.000,00 zł 

Struktura dochodów budżetowych kwota 48.714.532,81 zł na 2019r. przedstawia się 

następująco: 

- subwencje kwota 13.854.877,00 zł, stanowią 28,44% dochodów budżetowych; 

- dotacje na zadania zlecone kwota 14.032.195,00 zł, stanowią 28,81% dochodów 

budżetowych; 

- dotacje na zadania własne kwota 678.443,00 zł, stanowią 1,39 % dochodów budżetowych; 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 59.340 zł, stanowią 0,12% dochodów    

budżetowych; 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków o których mowa w art. 5  ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego kwota 123.293,81 zł, stanowią 0,25% dochodów 

budżetowych; 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin 

w przedszkolach) kwota 15.000 zł , stanowią 0,03% dochodów budżetowych; 

- dochody własne kwota 17.378.664,00 zł, stanowią 35,68% dochodów budżetowych; 

- dochody majątkowe kwota  2.572.720,00 zł, stanowią 5,28% dochodów budżetowych; 

 

Z łącznej kwoty 50.105.294,81 zł wydatków budżetowych przeznaczono na: 

- wydatki bieżące  kwota 45.783.003,81 zł; 

- wydatki majątkowe  kwota   4.322.291,00 zł. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano sfinansowanie 

obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie.  

W ramach wydatków bieżących utworzono rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 55.000 zł, 

2) celowe w wysokości 975.000 zł,  

      z tego: 

     a)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 134.000 zł, 

     b)   na wynagrodzenia 741.000 zł, 

     c)   na inwestycje 100.000 zł.  

 

Do budżetu na 2019r. wprowadzono autopoprawki: 

- w dochodach bieżących: 



• Dział 758 – Różne rozliczenia -   wpływy z pozostałych odsetek zmniejszono o kwotę 

740.064,00  zł, a zwiększono subwencje ogólne o kwotę 740.064,00  zł, 

• Dział 801 –  Oświata i wychowanie wprowadzono dotacje celowe na realizację projektu 

„Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” realizowany w latach 2018-2020 kwota 

123.293,81 zł 

 

- w dochodach majątkowych : 

• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wprowadzono środki pozyskane z innych źródeł, 

które stanowią finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów 

realizowanego przedsięwzięcia „Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu” kwota 

1.172.720,00 zł, 

 

- w wydatkach bieżących: 

• Dział 750 –  Administracja publiczna” środki na realizację Projektu  „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego  i zachodniopomorskiego”  

kwota 72.720,00 zł, 

• Dział 801 –  Oświata i wychowanie wprowadzono dotacje celowe na realizację projektu 

„Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” realizowany w latach 2018-2020 kwota 

123.293,81 zł, 

 

- w wydatkach majątkowych: 

• Dział 852 –   Pomoc społeczna  zadanie inwestycyjne „Budowa Środowiskowego Domu 

Samopomocy, Sypniewo, ul. Mickiewicza 41” kwota 1.100.000,00 zł. 

 

 


