
 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 88 /2017 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

                                                           z dnia 23.08.2017r. 
 

I N F O R M A C J A 
z wykonania budżetu gminy i miasta  Jastrowie 

za I PÓŁROCZE  2017 roku 
 
 
 
 

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2017 przyjęty Uchwałą Nr 351/2016 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia   30 grudnia 2016r. 
 
- po stronie dochodów z kwoty      43.519.218,00 zł 
  wzrósł na przestrzeni roku o kwotę        3.533.212,28 zł 
  tj. o  8,12 % i stanowi kwotę ogółem                47.052.430,28 zł 
 
 
- po stronie wydatków z kwoty      46.481.438,00 zł 
  wzrósł na przestrzeni roku o kwotę                   5.330.010,28 zł 
  tj. o 11,47 % i stanowi kwotę ogółem                51.811.448,28 zł 
 
 
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta 
   przychody stanowią:        5.998.990,00 zł 
   w tym: 
-  wolne środki        1.998.990,00 zł 
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych  
   ze środków publicznych             -----         
- kredyty i pożyczki        4.000 000,00 zł 
 
  Rozchody stanowią         1.239.972,00 zł 
  w tym: 
- udzielone pożyczki           100.000,00 zł 
– spłata kredytów  i pożyczek      1.139.972,00 zł 
 

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na 
zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych 
środków pochodzących z realizacji budżetu roku ubiegłego, na przestrzeni I półrocza 2017r. 
plan dochodów i wydatków uległ zmianom. 
 

Uwzględniając przedstawione zmiany budżet gminy i miasta  w ujęciu ogólnym został 
wykonany następująco: 
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ZESTAWIENIE ZMIAN BUD ŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE  2017 ROKU 

Lp. Wyszczególnienie 
Budżet uchwalony 

na 01.01.2017 r. 

Zmiany 
+ zwiększenie 
- zmniejszenie 

Budżet po 
zmianach 

Wykonanie 
30.06.2017 r. 

% 
/5:4/ 

Dochody/ 
wydatki  

na 1 
mieszkańca 

 1 2 3 4 5 6 7 

I DOCHODY OGÓŁEM 
 

43.519.218,00 + 3.533.212,28 47.052.430,28 24.985.423,09 53,10 2.149,84 

1. Dochody bieżące 42.816.218,00 + 2.016.866,48 44.833.084,48 24.244.819,58 54,08 2.086,11 

 w tym:       

 
a. 

 
dochody własne 

14.551.896,00 - 2.151,00 14.549.745,00 7.673.112,66 52,73 660,22 

 
 

z tego: 
dochody z tyt. wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

215.000,00 --- 215.000,00 174.457,54 81,14 15,01 

b. 
Subwencja ogólna 

w tym: 
12.454.258,00 + 112.806,00 12.567.064,00 7.184.168,00 57,17 618,15 

 
część oświatowa subwencji 

ogólnej 
7.327.130,00 + 112.806,00 7.439.936,00 4.620.608,00 62,11 397,57 

 
część równoważąca subwencji 

ogólnej  
836.080,00 --- 836.080,00 418.038,00 50,00 35,97 

 
część wyrównawcza subwencji 

ogólnej  
4.291.048,00 --- 

 
4.291.048,00 

 
2.145.522,00 50,00 184,61 

c. 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na finansowanie 
zadań z zakresu administracji 
rządowej – zadania zlecone 

 

14.508.370,00 + 362.951,28 14.871.321,28 7.790.609,28 52,39 670,33 
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d. 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa  
na realizację własnych zadań bieżących 

768.742,00 + 1.138.711,00 1.907.453,00 1.366.312,00 71,63 117,56 

e. 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jst 

20.000,00 --- 20.000,00 8.489,16 42,45 0,73 

f. 

Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 

53.340,00 --- 53.340,00 35.560,00 66,67 3,06 

g. 

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  

459.612,00 + 404.549,20 864.161,20 186.568,48 21,59 1.16,05 

h. 

Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

--- --- --- --- --  

i. 
Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin pozyskane z 
innych źródeł 

--- --- --- --- --  

2. Dochody majątkowe 703.000,00 + 1.516.345,80 2.219.345,80 740.603,51 33,37 63,72 

 
w tym: dochody ze sprzedaży 
majątku 

700.000,00 + 650.095,80 1.350.095,80 727.678,01 53,90 62,61 

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2016r. (miasto 8.668 + gmina 2.954) = 11.622 osób (dane z Urzędu 
Statystycznego 
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ZESTAWIENIE ZMIAN BUD ŻETU GMINY I MIASTA ZA I PÓŁROCZE   2017 ROKU 

 
 Wyszczególnienie 

Budżet 
uchwalony na 
01.01.2017 r. 

Zmiany 
+ zwiększenie 
- zmniejszenie 

Budżet po 
zmianach 

Wykonanie 
30.06.2017 r. 

% 
/5:4/ 

Dochody/ 
wydatki  

na 1 
mieszkańca 

 1 2 3 4 5 6 7 

II WYDATKI BUD ŻETOWE 
OGÓŁEM 

46.481.438,00 + 5.330.010,28 51.811.448,28 22.083.925,01 42,62 1.900,18 

1. 
wydatki bieżące 

 
41.988.573,00 + 2.459.010,28 44.447.583,28 21.475.367,70 48,32 1.847,82 

a) 
Wydatki jednostek 
budżetowych 

22.674.639,00 + 1.104.546,28 23.779.185,28 11.458.467,45 48,19 985,93 

 
w tym: 
- wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane 

15.506.766,00 + 354.284,01 15.861.050,01 7.997.353,49 50,42 688,12 

 
- wydatki związane z 
realizacją ich statutowych 
zadań 

7.167.873,00 + 750.262,27 7.918.135,27 3.461.113,96 43,71 297,81 

b) dotacje na zadania bieżące 2.444.440,00 + 175.376,00 2.619.816,00 1.258.946,25 48,05 108,32 

 

- dotacja podmiotowa z 
budżetu dla  niepublicznej 
jednostki systemu oświaty  
§ 2540   

815.000,00 - 4.000,00 811.000,00 400.664,30 49,40 34,47 

 

- dotacje celowe 
przekazane gminie na zad 
bieżące realizowane na 
podst porozumień między 
jst § 2310 

20.000,00 --- 20.000,00 3.465,95 17,33 0,30 
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Dotacje celowe przekazane 
dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
między jst § 2320 

5.000,00 --- 5.000,00 --- -- -- 

 

-dotacje celowe udzielone 
w trybie art.221 ustawy na 
dofinans zad zlec do 
realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność 
pożytku publicznego§ 2360 

40.000,00 - 18.000,00 22.000,00 --- -- -- 

 
- dotacja podmiotowa  dla   
samorządowej instytucji 
kultury § 2480 

1.299.440,00 + 48.700,00 1.348.140,00 682.140,00 50,60 58,69 

 

-dotacja podmiotowa z 
budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych § 
2580 

60.000,00 --- 60.000,00 24.000,00 40,00 2,07 

 

-dotacje celowe na dofinans 
prac remontowych i 
konserwator obiektów 
zabytkowych § 2720 

--- + 40.000,00 40.000,00 --- -- -- 

 

- dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jst na dofinansow. własnych 
zadań bieżących § 2710 

--- + 28.676,00 28.676,00 28.676,00 100,00 2,47 

 

- dotacja celowa z budżetu na 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicz § 2830 

5.000,00 --- 5.000,00 --- -- -- 
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- dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom § 2820 

200.000,00 + 80.000,00 280.000,00 120.000,00 42,86 10,33 

c)  
Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
16.113.763,00 + 759.744,00 16.873.507,00 8.500.700,04 50,38 731,43 

d) 

Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

---475.731,00 + 419.344,00 895.075,00 183.776,81 20,53 15,81 

e) 
wydatki na obsługę długu 
publicznego 

280.000,00 --- 280.000,00 73.477,15 26,24 6,32 

f) 
wydatki związane z 
realizacją  zadań z zakresu 
administracji rządowej 

14.508.370,00 + 362.951,28 14.871.321,28 7.497.932,78 50,42 645,15 

g) 

wydatki na realizację zadań 
określonych w programie 
profilaktyki i 
rozwiązywania problemów  
alkoholowych i zwalczania 
narkomanii 

215.000,00 + 59.100,00 274.100,00 99.044,87 36,13 8,52 

2. Wydatki majątkowe 4.492.865,00 + 2.871.000,00 7.363.865,00 608.557,31 8,26 52,36 

a) 
wydatki inwestycyjne 
§ 6050 
 

4.354.304,00 + 1.758.000,00 6.112.304,00 339.902,66 5,56 29,25 
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b) 
wydatki na zakupy inwest. § 
6060 
 

33.561,00 + 168.000,00 201.561,00 18.654,65 9,26 1,61 

c) 

dotacje celowe na 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji  
zakładów budżet §6210 

---    -- -- 

d) 

wydatki na zakupy i objęcie 
akcji oraz wniesienie 
wkładów do spółek prawa 
handlowego § 6010 

--- + 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 21,51 

f) 

dotacje celowe na pomoc 
finansową udzielaną między 
jst na dofinansowanie 
własnych zadań incest § 6300 

--- --- --- --- -- -- 

g) 

dotacje celowe na 
finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora 
finansów publicz § 6220 

--- + 120.000 120.000,00 --- -- -- 

h) 

Dotacje celowe na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicz § 6230 

5.000,00 + 575.000,00 580.000,00 --- -- -- 

h) Rezerwy na inwestycje 100.000,00 --- 100.000,00 --- -- -- 

 

w tym: 
- na programy finansowane z 
udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

---      
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ZESTAWIENIE ZMIAN BUD ŻETU GMINY I MIASTA ZA I PÓŁROCZE  2017 ROKU

Lp. Wyszczególnienie 
Budżet 

uchwalony na 
01.01.2017 r. 

Zmiany 
+ zwiększenie 
- zmniejszenie 

Budżet po 
zmianach 

Wykonanie 
30.06.2017 r. 

% 
/5:4/ 

Dochody/ 
wydatki  

na 1 mieszkańca 

 1 2 3 4 5 6 7 

III 
PRZYCHODY OGÓŁEM 
w tym: 

4.102.192,00  5.998.990,00 3.464.653,76 57,75 298,11 

a) 

Przychody z zaciągniętych 
pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z  UE 

---      

b) 
 

pożyczki i kredyty na rynku 
krajowym    

4.102.192,00  4.000.000,00 --- -- -- 

c) 
Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych 

---  1.998.990,00 3.464.653,76 173,32 298,11 

d) Nadwyżki z lat ubiegłych ---      

e) 
Przychody ze spłat pożyczek i 
kredytów udzielonych ze 
środków publicznych 

---      

IV 
ROZCHODY OGÓŁEM 
w tym: 

1.139.972,00  1.239.972,00 969.972,00 72,23 83,46 

a) spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 

1.139.972,00  1.139.972,00 969.972,00 72,23 83,46 

b) 

Pożyczki udzielone na 
finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem 
środków z UE 

--- --- 100.000,00 --- --- --- 

c) Inne cele ( lokaty terminowe) --- -- -- -- -- -- 
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Realizacja budżetu za  I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco: 
 
Wykonanie dochodów       53,10% 
Wykonanie wydatków       42,62 % 
 
Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w I półroczu 2017 roku obejmowały:  

1. dochody bieżące 
w tym: 
a) dochody własne, 
b) transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu, 

            c) 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 

            
 

2. dochody majątkowe 
 

Dochody bieżące gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 
42.816.218,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono  o   + 2.016.866,48 zł  
Zmiana dotyczyła: 
1. dochody własne      zmniejszono o        (-)    2.151,00 zł 
   w tym:  
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)  zmniejszono o    (-)     2.231,00 zł, 
  - wpływy z różnych opłat (§ 0690)    zwiększono o        (+)       80,00 zł, 
   
2.transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin  
   i budżetu powiatu          zwiększono o   (+) 1.614.468,28 zł 
   w tym: 
    a) subwencje       zmniejszono o    (+) 112.806,00 zł, 
       z tego: 
      ● subwencja oświatowa       zmniejszono o      (+) 112.806,00 zł, 
 
    b) dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu  
         innych gmin i budżetu powiatu     zwiększono o     (+)1.501.662,28 zł, 
       z tego: 
      ● dotacje celowe na zadania zlecone                zwiększono o  (+)      362.951,28 zł 
      ● dotacje celowe na realizację zadań własnych             zwiększono o     (+) 1.138.711,00 zł 
       
3.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      zwiększono o     (+) 404.549,20 zł 
 
 
Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 
703.000,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono  o  1.516.345,80 zł.  
Zmiana dotyczyła: 
● wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
   oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o      (+) 650.095,80 zł, 
● dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej    
    udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego  
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    na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
    i zakupów inwestycyjnych       zwiększono  o   (+) 116.250,00 zł, 
 ●dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na  
    inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  
    administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
    gminom ustawami       zwiększono  o  (+) 750.000,00 zł, 
 
 
Do ważniejszych źródeł dochodów własnych należy zaliczyć: 
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku   
dochodowego od osób prawnych, 
- wpływy z  podatków lokalnych, 
- wpływy z opłat lokalnych, 
- dochody z majątku gminy. 
 
Szczegółowa charakterystyka dochodów własnych i majątkowych obejmuje: 
plan  16.769.090,80 zł wykonanie  8.413.716,17 zł        50,17% 
w tym: 
 
1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 
plan       10.000,00 zł wykonanie         9.819,98 zł          98,20% 
zrealizowane wpływy pochodzą: 
● z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie  
   opłacane przez Nadleśnictwa                 9.819,98 zł, 
 
2. „LE ŚNICTWO” 
plan              --- zł  wykonanie          2.702,40 zł     
dochód stanowi: 
● wpłatę za sprzedaż drewna   2.700,00 zł 
● odsetki od nieterminowej wpłaty         2,40 zł 
       
3. „TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ” 
plan         116.250,00 zł  wykonanie       1.762,19 zł          1,52%
       
zrealizowane wpływy pochodzą ze: 
● sprzedaży kamienia z rozbiórki i przęseł ogrodzeniowych  1.762,19 zł, 
W planie ujęto dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 
kwocie 116.250,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych  o szer. 4 m w  obrębie Sypniewo,  Brzeźnica Kolonia środki zostaną 
przekazane w II półroczu 2017r. 
 
4. „TURYSTYKA” 
plan        18.000,00 zł wykonanie       1.425,55 zł          7,92% 
zrealizowane wpływy pochodzą :  
● dochodów z wynajmu pomieszczeń w miejscowości Nadarzyce  
   w bazie turystycznej ECEiR         1.425,55 zł,  
 
5. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
plan            1.570.095,80 zł wykonanie    890.170,30 zł      56,70% 
osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:  
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● opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 82.739,14 zł,  
● dochodów z najmu i dzierżawy  - 65.978,59 zł,  
● wpływów  z tytułu  przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego –12.925,50 zł.,  
● wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 722.503,72 zł,  
● wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów  przygotowujących nieruchomość do sprzedaży) 
– 5.043,60 zł,  
● z tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości 979,75 zł. 
 
6. „DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA” 
plan  18.000,00 zł  wykonanie      9.579,31zł                 53,22% 
dochody stanowią wpływy z tytułu  usług cmentarnych. 
 
7. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
plan    15.400,00 zł  wykonanie    7.582,26 zł                49,24% 
uzyskane dochody w tym dziale to:  
● dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% 
dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa kwota  - 6,20 zł, 
● wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  
   i kosztów upomnień  (§ 0640) - 6.980,88 zł  
● wpływy z tytułu usług (  odpłatność za rozmowy telefoniczne  )  – 92,25 zł,  
● wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 183,32 zł 
●wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek – 319,61 zł, 
 
8. „BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA” 
plan                      --- zł  wykonanie         4.470,11 zł           
uzyskane dochody w tym dziale to mandaty karne nałożone przez straż gminną.  
 
9. „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I IN NYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” 
plan     13.230.205,00 zł  wykonanie   6.936.652,25 zł          52,43% 
 
a) udziały w podatkach budżetu państwa 
   plan  5.484.205,00 zł wykonanie  2.499.370,17 zł      45,57% 
 w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycznych            
plan  5.334.205,00 zł wykonanie 2.434.291,00 zł       45,64% 
- podatek dochodowy od osób prawnych 
plan      150.000,00 zł  wykonanie     65.079,17 zł      43,39%.  
 
Zaplanowane na kwotę 5.334.205,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,64%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów 
na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez 
urzędy skarbowe.  
 
b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 
plan                5.000,00 zł wykonanie              - 18,60 zł        
podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego 
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c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne 
plan  4.546.000,00 zł wykonanie 2.592.838,77 zł     57,04%     
w tym: 
- podatek od nieruchomości   plan 3.640.000,00 zł wykonanie 2.143.411,11 zł      58,88% 

w roku 2017r. zarejestrowano 67 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania 
podatku od nieruchomości. Na dzień 30.06.2017r. zaległości w podatku od nieruchomości 
osób prawnych wynoszą  905.630,48 zł ( kwota ta uwzględnia należności zabezpieczone 
hipoteką).  
 
- podatek rolny  plan      108.000,00 zł wykonanie     51.561,00 zł      47,74% 
na dzień 30.06.2017r. zaległość stanowi kwotę 15,00 zł. 
 
- podatek leśny  plan  763.000,00 zł wykonanie  381.673,00 zł       50,02%  
na dzień 30.06.2017r. zaległość stanowi kwotę 144,00 zł. 
 
- podatek od środków transportowych                

plan       27.000,00 zł wykonanie      13.050,00 zł      48,33% 
w  roku 2017r. zarejestrowano 5 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od 
środków transportowych.  
Na dzień 30.06.2017r. kwota zaległości  wynosi  2.471,00 zł. 
 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 

plan      ---  zł  wykonanie        760,00  zł    
podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. 
 
-odsetki   plan    8.000,00 zł wykonanie        2.383,66 zł        29,80% 
 
 
d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne 
 
plan  2.897.000,00 zł wykonanie 1.605.731,39 zł      55,43%   
w 2017r. zarejestrowano 3 444 podmioty fizyczne zobowiązane do uiszczania podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego.  
w tym: 
- podatek od nieruchomości   plan 1.850.000,00 zł wykonanie  1.065.243,80 zł     57,58% 

na dzień 30.06.2017r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą   
558.783,51 zł. 
 
- podatek rolny  plan    334.000,00 zł wykonanie    206.945,43 zł     61,96% 

kwota zaległości na 30.06.2017r. wynosi  59.108,97 zł. 
 
- podatek leśny  plan      5.000,00 zł wykonanie      3.497,00 zł   69,94%  
kwota zaległości na 30.06.2017r. wynosi 306,80 zł. 
 
- podatek od środków transportowych                

plan 370.000,00 zł wykonanie    155.977,70 zł   42,16% 
kwota zaległości na 30.06.2017r. wynosi  79.506,10 zł. 
 
 
- podatek od spadków i darowizn 
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plan      20.000,00 zł wykonanie       7.194,00 zł     35,97%  
podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany 
jest ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. 
 
- opłata od posiadania psów 

plan   10.000,00 zł wykonanie     8.838,00 zł   88,38% 
kwota zaległości na 30.06.2017r. wynosi 5.045,18 zł 
 
 -opłaty lokalne ( opłata targowa) 

plan    28.000,00 zł wykonanie     10.837,00 zł       38,70% 
ustalenie stawki dziennej opłaty targowej oraz pobór   w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą  
Nr 196/2015  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.10.2015r. 
 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 

plan   240.000,00 zł wykonanie   134.716,86 zł    56,13%  
podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. 
 
-odsetki   plan   40.000,00 zł wykonanie   12.481,60 zł   31,20%
  
                  
e) wpływy z  innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw  
plan        298.000,00 zł  wykonanie        238.730,52 zł           80,11% 
w tym: 
- wpływy z opłaty skarbowej 
    plan 27.000,00 zł wykonanie 15.465,24 zł            57,28% 

opłatę pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.  
 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 
    plan 26.000,00 zł wykonanie           21.755,40 zł                      83,67% 

Kwota planu nie stanowi dochodu przypisanego. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy 
prawo geologiczne i górnicze. Dochody stanowią wpłaty przedsiębiorstw wydobywających 
kopalinę ze złoża.  Przedsiębiorca opłatę  ustala we własnym zakresie i wnosi  bez wezwania 
na rachunek budżetu gminy, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozlicza 
się  kwartalnie i wpłaty  w poszczególnych  kwartałach są nierównomierne.  
 
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  

plan 215.000,00 zł wykonanie   174.457,54 zł             81,14% 
wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów 
alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta i gminy Jastrowie. 
W  I półroczu 2017 roku wydano łącznie - 32 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na 
sprzedaż piwa - 13, na sprzedaż wina – 9, na sprzedaż wódki – 7, oraz jednorazowo na 
sprzedaż piwa 3. 
 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 
    plan  25.000,00 zł wykonanie    22.007,34 zł         88,03% 
zrealizowane dochody dotyczą  opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
 
- wpływy z różnych opłat 

plan    5.000 zł wykonanie     5.045,00  zł       100,90 % 
opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza 
Urzędem Stanu Cywilnego 
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10. „ RÓŻNE ROZLICZENIA” 
plan    15.000,00 zł wykonanie        17.230,84 zł     114,87% 
wykonanie stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 17.064,33, 
oraz  wpływ opłaty produktowej, efekt włączenia się gminy w selektywną zbiórkę odpadów 
- 166,51 zł 
 
11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
plan         319.990,00 zł wykonanie        180.047,78 zł        56,27%.  
Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na 
rachunek gminy,  zrealizowane dochody obejmują: 
– wpływy z usług na kwotę  19.157,98 zł z czego przypada na: 
   ● opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym –    11.318,94 zł,  
   ● opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji  
      placówek  oświatowych – 4.971,60 zł,  
   ● opłaty za ogrzewanie pomieszczeń Niepublicznego Przedszkola – 2.543,01 zł 
   ● wpływy z usług ksero, telefonicznych i pozostałych – 324,43 zł 
- wpływy z różnych opłat ( wydane duplikaty legitymacji ) - 61,00 zł,  
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20.978,00 zł 
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących  
   zadania z zakresu wychowania przedszkolnego            - 118.988,46 zł, 
- dochody z lat ubiegłych – 256,82 zł, 
- dochody z najmu i dzierżawy klas i pomieszczenia na przedszkole -   17.702,95 zł, 
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  - 712,10 zł 
- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika   - 2.006,04 zł, 
- odsetki,  kwota  184,43 zł. 
 
12. „POMOC  SPOŁECZNA” 
plan         1.289.150,00 zł  wykonanie 269.752,06 zł                    20,92% 
uzyskane wpływy w tym dziale to:  
rozdział 85202 – dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 194.552,11zł  
stanowią:  
● wyżywienie stołujących się osób – 194.552,11zł , 
 
rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 3.223,60 zł  i 
obejmują:  
● wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych  – 374,36 
● wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 181,00 zł, 
● odsetki od  nadpłaconych świadczeń –2.668,24 zł  
 
rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej wpływy stanowią kwotę 49.181,85 zł 
uzyskane dochody stanowią: 
-  odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych  49.181,85 zł,  
odpłatność uzależniona jest od wysokości posiadanych dochodów. Miesięczna odpłatność za 
jednego podopiecznego nie przekracza 1.000 zł. 
W zespole mieszkań chronionych przebywają 22 osoby.  
 
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 
18.940 34 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 11 osób. 
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rozdział 85295 – pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 3.854,16 zł stanowią 
dobrowolną alimentację na rzecz członka rodziny przebywającego w domu pomocy 
społecznej. 
 
13. „RODZINA” 
 plan               20.000,00 zł  wykonanie     19.023,23 zł          95,12% 
 
rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   
 
osiągnięte wpływy kwocie 19.023,23 zł to: 
●  w § 2360  kwota    19.023,23 zł stanowi wpływ zaliczki alimentacyjnej  – 3.310,04 zł  
i wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego  przez komornika 15.713,19 zł, 
 
14. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 
plan             117.000,00 zł  wykonanie     54.167,35 zł          46,30% 
 
osiągnięte dochody dotyczą:  
● wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 
12.718,21 zł, 
● wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota  41.327,69 zł,  
● wpłata odszkodowania za zniszczenia wraz z odsetkami  kwota     121,45 zł. 
 
15. „KULTURA FIZYCZNA ” 
plan     30.000,00 zł  wykonanie     9.330,56 zł       31,10 % 
 
osiągnięte dochody obejmują:   
● wpływy z wynajmu hali sportowej  -    2.799,15 zł,  
● odsetki       -    1,00 zł, 
● wpłaty wpisowego za turnieje i rajd –   6.530,41 zł. 
 
 
Transfery z budżetu państwa i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 
28.264.322,00 zł. Plan uległ w I półroczu 2017r. zwiększeniu do kwoty 30.283.339,48 zł tj. o 
2.019.017,48 zł.  Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią subwencje. 
 
1. Subwencja ogólna 
 
Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco: 
Wyszczególnienie Plan na 2017r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2017r. 

% wykonania 
planu 

Struktura  
wykonania   

Subwencje ogólne, z tego: 12.567.064,00 7.184.168,00 57,17 100 
- część oświatowa 7.439.936,00 4.620.608,00 62,11 64,32 
- część  równoważąca 836.080,00 418.038,00 50,00 5,82 
- część wyrównawcza 4.291.048,00 2.145.522,00 50,00 29,86 
W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 64,32 % i 
stanowi główne źródło finansowania bieżących wydatków szkół. W porównaniu do roku 2016 
wskazuje zwiększenie  o 64.619,00 zł. 
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Wyszczególnienie Plan 2016r. Plan 2017r. Różnica 
Część oświatowa 7.375.317,00 7.439.936,00 + 64.619,00 
 
Część równoważąca subwencji stanowi 5,82% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 
2016 wskazuje zmniejszenie o kwotę  21.816,00 zł. Subwencja ta rozdzielana jest między 
gminy, których wydatki na dodatki mieszkaniowe  w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
gminy, były wyższe od średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin 
 
Wyszczególnienie Plan 2016r. Plan 2017r. Różnica 
Część równoważąca 857.896,00 836.080,00 - 21.816,00 
 
Część wyrównawcza subwencji stanowi 29,86% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 
2016 wskazuje zwiększenie o kwotę 36.182,00 zł.  Subwencja wyrównawcza składa się z 
kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których 
dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 
mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia 
jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. 
 
Wyszczególnienie Plan 2016r. Plan 2017r. Różnica 
Część wyrównawcza  z tego: 4.374.347,00 4.291.048,00 - 83.299,00 
- kwota podstawowa 2.171.457,00 1.980.068,00 - 191.389,00 
- kwota uzupełniająca 2.202.890,00 2.310.980,00 + 108.090,00 
 
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu 
 
Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone są na: 
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami, 
- realizację własnych zadań bieżących gminy. 
 
Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w 
kwocie 7.790.609,28 zł, co stanowi 52,39% planu. 
Przyznane dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiają się następująco: 
 
 
Wyszczególnienie Plan 2017r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2017r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura 
wykonania 

Dotacje celowe ogółem, z tego 14.871.321,28 7.790.609,28 52,39 100,0 
Dotacja na zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów 
rolnych 

 
 

219.708,28 

 
 

219.708,28 

 
 

100,00 

 
 

2,82 

Dotacja na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń pracowników 
realizujących zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej 

 
112.696,00 

 
56.328,00 

 
49,89 

 
0,72 
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Dotacja na prowadzenie rejestru 
wyborców i wymianę urn wyborczych 

3.986,00 2.840,00 71,25 0,04 

Dotacja celowa na wyposażenie oraz 
środki na bieżącą działalność nowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sypniewie 

 
125.360,00 

 
--- 

 
-- 

 
-- 

Dotacja na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne  

 
 

80.766,00 

 
 

46.000,00 

 
 

56,95 

 
 

0,59 

Dotacja na dodatek energetyczny 16.000,00 13.000,00 81,25 0,17 

Dotacja na  świadczenie 
wychowawcze stanowiące pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci   

 
8.144.122,00 

 
4.292.550,00 

 
52,71 

 
55,10 

Dotacja na świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
 

6.168.500,00 

 
 

3.160.000,00 

 
 

51,23 

 
 

40,56 

Dotacji celowej  na realizację zadań 
związanych z przyznaniem Karty 
Dużej Rodziny wynikającej z ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny  

 
 

183,00 

 
 

183,00 

 
 

100,00 

 
 

-- 

 
  W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z 
zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 40,56%, wypłata świadczeń 
stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 55,10%  składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 0,59, .Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z 
utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności  stanowi 0,72%, a na zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych 2,82%. 
Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 1.366.312,00 zł, co stanowi 71,63% planu. 
Wyszczególnienie Plan 2017r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2017r. 

%wykonania 
planu 

Struktura 
wykonania 

Dotacje celowe ogółem, z tego 1.907.453,00 1.366.312,00 71,63 100,00 
dotacja celowa z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu nowości 
wydawniczych (książek niebędących 
podręcznikami) do bibliotek szkolnych i 
pedagogicznych rozdz. 80101 i 80110 

 
 

28.000,00 

 
 

28.000,00 

 
 

100,00 

 
 

2,05 

dotacja celowa z przeznaczeniem na 
realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego  

 
 

345.204,00 

 
 

172.602,00 

 
 

50,00 

 
 

12,63 

Dotacja celowa na wsparcie rodziny – 
asystent rodziny 

--- --- --- -- 

Dotacja na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierając e 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne 

 
32.697,00 

 
22.000,00 

 
67,28 

 
1,61 

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

 
379.959,00 

 
290.000,00 

 
76,32 

 
21,23 
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Dotacja na zasiłki stałe 220.000,00 
 

220.000,00 
 

100,00 
 

16,10 

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy 
społecznej 

188.624,00 101.563,00 53,84 7,43 

Dotacja na dofinansowanie realizacji 
programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” 

 
612.969,00 

 
432.147,00 

 
70,50 

 
31,63 

Dotacja na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym  

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,00 

 
7,32 

Dotacja dofinansowanie zakupu 
podręczników dla uczniów-„Wyprawka 
szkolna” 

    

 
Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na 
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 31,63%, na zasiłki i pomoc w 
naturze 21,23%,  na zasiłki stałe 16,10% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 7,43%, 
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7,32%. Otrzymane dotacje na pomoc 
społeczną w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi 78,00%.  
 
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu    
Wyszczególnienie Plan 2017r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2017r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura  

Dotacje celowe ogółem, z tego 53.340,00 35.560,00 66,67 100,0 
Dotacja na dofinansowanie kosztów 
działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Jastrowiu 

 
53.340,00 

 
35.560,00 

 
66,67 

 
100,0 

 
 
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z gminy    
Wyszczególnienie Plan 2017r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2017r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura  

Dotacje celowe ogółem, z tego 20.000,00 8.489,16 42,45 100,00 
Dochody otrzymane od innych gmin za 
pobyt dzieci w przedszkolach 

 
20.000,00 

 
8.489,16 

 
42,45 

 
100,00 

 
 
 
Dochody z tytułu dotacji celowej 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 
Wyszczególnienie Plan 2017r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2017r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura  

Dotacje celowe ogółem, z tego   864.161,20 186.568,48 21,59 100,0 
Dotacja na „Przygotowanie programów 
rewitalizacyjnych” 

 
30.553,20 

 
--- 

 
--- 

 
 

--- 
Dotacja na dofinansowanie realizacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
„AKTYWNA INTEGRACJA W 
POWIECIE ZŁOTOWSKIM” 

 
483.582,00 

 
68.968,48 

 
14,26 

 
 

36,97 

Dotacja na dofinansowanie realizacji 
Projektu „Poprawa dostępu do usług 
społecznych w Powiecie Złotowskim” 

350.026,00 117.600,00 33,60 63,03 
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       Wielkość uchwalonych na 2017 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar 
planowanych wydatków.  
 

Wydatki bud żetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 42,62 %. 
W tym: 
- wydatki bieżące plan 44.447.583,28  zł wykonanie 21.475.367,70 zł          48,32% 
- wydatki majątkowe plan   7.363.865,00  zł wykonanie     608.557,31 zł            8,26%
     
W poszczególnych działach wykonanie wydatków  przedstawia się następująco: 
 
1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 
wydatki bieżące plan  246.108,28 zł wykonanie               225.666,12 zł             91,69% 
wydatki majątkowe plan                 20.000,00 zł wykonanie                          ---    zł                     
Wydatki bieżące przeznaczono na: 
a) zadania zlecone plan  219.708,28 zł wykonanie  219.708,28 zł          100,0% 
w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy 
zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 215.400,27 
zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 4.308,01zł 
 
b) zadania własne plan 26.400,00 zł wykonanie      5.957,84  zł         22,57 %  
wykonanie  wydatków stanowi:  
● przekazanie 2 % wpływów  podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 5.593,68 zł,   
● opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 
364,16 zł, 
Wydatki majątkowe stanowią: 
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.” 

plan            20.000,00 zł   wykonanie            --- zł    
 
2. „TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ”  
wydatki bieżące plan   283.800,00 zł wykonanie           125.235,27 zł               44,13 
wydatki majątkowe plan             1.597.427,00 zł wykonanie            49.936,65 zł                          3,13%
   
Wydatki bieżące przeznaczono na równanie, utwardzanie,  remont dróg gminnych i 
chodników,  utrzymanie zimowe dróg i chodników. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
-  „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samborsku (FS)” 

plan              8.000,00 zł   wykonanie      --- zł     
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych  o szer. 4 m w  miejscowości    
Sypniewo i Brzeźnica Kol.” 

plan          140.000,00 zł   wykonanie            --- zł    
- „Budowa ul. Ludowej i ul. Fabrycznej w Jastrowiu” 

plan          714.000,00 zł   wykonanie      35.725,20 zł     
- „Budowa ul. Okrężnej w Jastrowiu” 

plan          355.000,00 zł   wykonanie               ---   zł     
- „Budowa ul. Spokojnej w Jastrowiu” 

plan            50.000,00 zł   wykonanie              42,00 zł     
- „Projekt przebudowy ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu” 

plan            35.000,00 zł   wykonanie         2.214,00 zł     
 
- „Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Jastrowiu” 
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plan            20.000,00 zł   wykonanie         1.476,00 zł     
- „Projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej w Jastrowiu” 

plan            15.000,00 zł   wykonanie         1.230,00 zł     
- „Projekt przebudowy ul. Mickiewicza w Jastrowiu” 

plan            55.000,00 zł   wykonanie                 ---   zł     
- „Projekt przebudowy ul. Słowackiego w Jastrowiu” 

plan            11.000,00 zł   wykonanie                   --- zł     
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Kolejowa w Jastrowiu 

plan          125.000,00 zł   wykonanie                                  ---  zł   
-   „Przebudowa ul. Słonecznej w Jastrowiu 

plan            25.000,00 zł   wykonanie                               15,80 zł 
- „Wykonanie chodnika przy ul. I Armii WP w Sypniewie (FS) 

plan           31.165,00 zł   wykonanie                                  ---    zł 
- „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku (FS) 

plan              7.262,00 zł   wykonanie                          7.262,00  zł 
- „Nabycie gruntu na potrzeby Gminy Jastrowie 

plan             6.000,00 zł   wykonanie                           1.971,65 zł 
 
3. „TURYSTYKA” 
wydatki bieżące plan     38.150,00 zł wykonanie             8.913,91 zł              23,37% 
wydatki majątkowe plan     20.000,00 zł wykonanie                    ---   zł                            
 
Wydatki bieżące obejmują:  
- zakup artykułów ratowniczych i materiałów do remontu na plaży – 1.415,92 zł 
- zakup energii - 926,04 zł 
- remont przyłącza energetycznego na plaży miejskiej i remont instalacji c.o.  
   w CE i R Nadarzyce – 3.636,87 zł 
- Uruchomienie ujęcia wody, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, badanie wody i prace 
podwodne na  plaży miejskiej  – 2.411,28 zł 
- opłata za gospodarowanie odpadami – 623,80 zł. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Jastrowiu” 
    plan            20.000,00 zł   wykonanie                        ----  zł 
 
4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
wydatki bieżące      plan               546.810,00 zł wykonanie         216.314 95 zł              39,55% 
wydatki majątkowe plan            1.300.000,00 zł wykonanie          11.392,50 zł       0,88%                          
 
Wydatki bieżące obejmują:  
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty 
części wspólnych nieruchomości – 176.973,17 
- koszty związane z szacunkami nieruchomości, z podziałem działek, koszty zakładania ksiąg 
wieczystych, koszty notarialne kwota  - 33.885,65 zł,  
- opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od nieruchomości  - 9,00 zł,  
-opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej – 533,28 zł, 
- opłata za energie i wodę targowisko i plac Jana Pawła II – 549,81 zł, 
- opłata Sądowa w sprawie interwencji ubocznej i za udzielone pełnomocnictwo – 17,00 zł, 
- środki czystości i materiały remontowe  targowiska – 113,60 zł, 
- opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów za sieć wodociągową, nadzór nad fontanną,  
    wywóz nieczystości – 3.233,44 zł 
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- podatek VAT –     --- zł. 
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -  wypłacono odszkodowanie dla 
osoby fizycznej za ustawienie pylonu na gruncie prywatnym – 1.000,00 zł 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. 
Konopnickiej 11  w Jastrowiu ” 
 plan            55.000,00 zł   wykonanie                      ---    zł 
- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. 
Konopnickiej 49  w Jastrowiu ” 
 plan            45.000,00 zł   wykonanie                      ---    zł 
- „Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu” 

plan       1.200.000,00 zł   wykonanie             11.392,50 zł 
 
5. „DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA” 
wydatki bieżące plan  266.500,00 zł wykonanie             74.324,35 zł              27,89%  
wydatki majątkowe plan                 60.000,00 zł wykonanie            49.890,76 zł                        83,15%     
 
w ramach tego działu opłacono;  
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy i Miasta 
Jastrowie – 25.000,00 zł                    
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu  – 1.082,40 zł, 
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: weryfikacja danych ewidencji gruntów na 
osiedlu Sosnowym, podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych, – 
5.261,60 zł,  
- koszty utrzymanie cmentarzy – 38.980,35 zł, 
- wydatki na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin”  
– 4.000,00 zł 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Zagospodarowanie terenu na cmentarz komunalny” 

plan           60.000,00 zł   wykonanie                49.890,76 zł 
               
6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
wydatki bieżące plan           4.022.248,00 zł wykonanie      1.915.611,66 zł            47,63% 
wydatki majątkowe plan              210.000,00 zł wykonanie           40.003,67 zł                        19,05 % 
w tym: 
Urzędy Wojewódzkie  
W ramach tego rozdziału realizowane są sprawy urzędu stanu cywilnego, dowody osobiste, i 
ewidencja ludności i obrona cywilna 
Wydatki bieżące plan             403.400,00 zł wykonanie   197.278,59 zł                  48,90% 
wydatki  stanowiły  zadania własne i zadania zlecone. 
Zadania własne           plan  290.704,00 zł  wykonanie   140.950,59 zł                 48,49% 
Zadania zlecone plan  112.696,00zł  wykonanie     56.328,00 zł                49,98% 
Największa pozycja to wynagrodzenia  i pochodne 

plan  373.284,00 zł wykonanie    185.811,98 zł    49,78% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,5 etatu. Wydatki rzeczowe 
przeznaczono na  zakup czasopism, druków, badania okresowe pracowników, szkolenia 
pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróży służbowych. 
Opłacono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe. 
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Rada Gminy 
wydatki bieżące plan  151.000,00 zł wykonanie    69.131,68 zł              45,78% 
 
Największą  pozycją wydatków  są wypłaty diet dla radnych 66.010,60 zł, co stanowi 95,49% 
ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z zakupem prasy, artykułów biurowych, 
organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz opłaceniem kosztów uczestnictwa  w 
szkoleniach. 
 
Urzędy Gmin 
wydatki bieżące plan            3.148.900,00 zł wykonanie            1.507.926,35 zł             47,89% 
wydatki majątkowe plan              210.000,00 zł wykonanie                 40.003,67 zł                  19,05 % 
 
Wynagrodzenia i pochodne  plan 2.557.280,00 zł   wykonanie  1.209.954,38 zł         47,33% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 36,35 etatów , w tym 
zatrudnienie pracowników OSP 1,75 etaty. 
 
Wydatki  rzeczowe  plan  591.620,00 zł wykonanie   297.971,97 zł        50,37% 
Realizacja wydatków obejmuje: 
- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych  2.961,49 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia                 70.793,37 zł 
   ● wyposażenie       3.418,84 zł 
   ● materiały biurowe     8.637,91 zł 
   ● środki czystości        8.801,37 zł 
   ● materiały do remontu       4.181,81 zł 
   ● prasa, książki    10.670,95 zł 
   ● sprzęt komputerowy, tonery  22.595,00 zł    
   ● paliwo       9.727,47 zł 
   ● pozostałe (art. spożywcze, kwiaty)   2.760,02 zł 
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)     31.013,79 zł 
- usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa  
   kserokopiarek,   drukarek, )         5.428,72 zł 
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)                            2.520,50 zł 
- zakup usług pozostałych         91.905,30 zł 
   ● prowizje i opłaty bankowe       1.476,11 zł 
   ● usługi pocztowe     19.742,81 zł 
   ● Radca Prawny     24.108,00 zł 
   ● aktualizacje programów    29.639,49 zł 
   ● opłata częściowa za przeprowadzenie audytu 11.070,00 zł 
   ● pozostałe (usł. pralnicze, przegląd samochodu,   
      homologacja nesesera dla kasjera,)      2.057,77 zł 
   ● wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki   3.811,12 zł 
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych       10.705,15 zł 
- zakup usług, opinia prawna                     --- zł 
- czynsz za pomieszczenie garażowe                 463,28 zł 
- podróże służbowe krajowe         11.976,93 zł 
- podróże służbowe zagraniczne                   ---  zł 
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)       17.743,06 zł 
- odpis na ZFŚS          37.000,00zł 
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)       1.406,00 zł 
- opłaty na rzecz budżetu państwa               30,00 zł 
- opłaty na rzecz budżetów jst          2.864,00 zł 
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- podatek VAT                   0,60 zł 
- koszty postępowania prokuratorskiego         4.219,27zł 
- szkolenia pracowników           6.940,51 zł 
 
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 76,89% planu. Naliczenia odpisu 
dokonano na podstawie przeciętnego  zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy).  
Kwalifikacja wojskowa 
wydatki bieżące plan                   3.000,00 zł wykonanie                ---  zł             
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
wydatki bieżące plan              116.200,00 zł wykonanie         44.050,24 zł              37,91% 
W ramach promocji wydatki poniesiono na:  organizację spotkania noworocznego,  
ogłoszenie życzeń świątecznych  dla mieszkańców w lokalnej prasie, dofinansowanie 
wydania kwartalnika OK. Jastrowie,  zakup długopisów, toreb z nadrukiem Gmina Jastrowie.  
Wydanie i zakup materiałów promocyjnych.  
 
Pozostała działalność 
wydatki bieżące plan              199.748,00 zł wykonanie          97.224,80 zł            48,67% 
 
Wynagrodzenia  i pochodne plan  84.000,00 zł wykonanie 59.678,02 zł            71,05% 
 
Pozycja ta dotyczy wypłaconych  wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 
prac publicznych i interwencyjnych. 
 
Wydatki  rzeczowe  plan  115.748,00 zł wykonanie 37.546,78zł            32,44 % 
Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:  
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          553,60 zł 
   (ekwiwalent bhp oraz świadczenia pieniężne wypłacone dla osób zatrudnionych w ramach 
prac społeczno-użytecznych , w I półroczu 2017r zatrudnionych było około 5 osób 
miesięcznie) 
- wypłata diet dla sołtysów          8.532,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia          3.004,95 zł 
(zakup narzędzi i materiałów do remontu,  ) 
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)                                    ---   zł 
- zakup usług pozostałych usługa transportowa, plener artystów)                 2.100,80zł 
- zakup usług obejmujących tłumaczenia             ---      zł, 
- różne opłaty i składki         18.802,50 zł 
  (opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych  
w Poznaniu,   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, oraz opłacono polisę ubezpieczeniową za 
stażystów i praktykantów) 
- odpis na ZFŚS            4.552,93 zł 
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 75,88% planu. Naliczenia odpisu 
dokonano na podstawie przeciętnego  zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy).  
 
Gmina I Miasto Jastrowie w roku 2017 realizuje projekt „ Rewitalizacja dla Gminy i Miasta 
Jastrowie” kwota 30.553,20 zł 
Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 33.948,00 zł w tym udział własny gminy 3.394,80 zł.  
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I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 
2017r. 
Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności i dotyczy wsparcia gmin w opracowaniu 
lub aktualizacji programów rewitalizacji. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu 

plan            180.000,00 zł   wykonanie               40.003,67 zł 
 

-Zakup i wdrożenie programu komputerowego do księgowości podatkowej Urząd Gminy i 
Miasta Jastrowie 

 
plan             30.000,00 zł   wykonanie                     ----   zł 

 
             
7. „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 
wydatki bieżące plan                 3.986,00 zł  wykonanie       2.837,40 zł              71,18%
               
Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie.  
-  prowadzenie rejestru wyborców            -   2.837,40 zł 
 
8. „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA” 
wydatki bieżące plan               419.650,00 zł  wykonanie    173.217,14 zł             41,28% 
wydatki majątkowe plan              560.000,00 zł  wykonanie             ---     zł               
Wydatki bieżące poniesiono na: 
- Komendy Powiatowej Policji        10.000,00 zł 
przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” środki na pełnienie przez policjantów Komendy 
Powiatowej Policji w Złotowie dodatkowych, ponadnormatywnych służb prewencyjnych na 
terenie gminy i miasta Jastrowie 
 
- Ochotnicze straże pożarne       71.278,11 zł 
Wydatki bieżące dotyczą: zakupu paliwa,  utrzymania remiz strażackich i samochodów, 
ubezpieczenia strażaków i samochodów, wypłatą ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach 
gaśniczych,  
Na terenie gminy działają 2 jednostki OSP, które dysponują 5 samochodami pożarniczymi. 
 
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego      ----- 
Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych na plaży miejskiej ratowników 
zostaną poniesione w II półroczu 2017r. 
 
- Straż gminna                  91.483,93 zł 
 
Wynagrodzenia i pochodne  plan 204.000,00 zł   wykonanie   75.249,32 zł        36,89% 
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,00 etaty , w tym Komendant straży ,  2 
strażników  i pracownik administracyjny. 
 
Wydatki  rzeczowe  plan 39.100,00 zł wykonanie 16.234,61 zł         41,52% 
Realizacja wydatków obejmuje: 
- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp             25,98 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia                      4.833,96 zł 
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 (zakupiono benzynę do samochodu i materiały biurowe)      
- usługi remontowe (przegląd serwisowy urządzeń radiolokacyjnych)         996,00 zł 
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)                                500,00 zł 
- zakup usług pozostałych    (usługi pocztowe, opieka autorska programów)    3.104,27 zł 
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych            246,00 zł 
- podróże służbowe krajowe              506,66 zł 
- opłaty i składki (ubezpieczenie )                     1.686,00 zł 
- odpis na ZFŚS            3.556,98 zł 
- opłaty na rzecz budżetu państwa               30,00 zł  
- koszty postępowania prokuratorskiego            368,38 zł 
- szkolenia pracowników              380,38 zł 
 
- Pozostała działalność             455,10 zł 
  Wydatek dotyczy serwisu remontowego monitoringu. 
 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie” 

plan            560.000,00 zł   wykonanie                            --- zł 
 
9. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”  
wydatki bieżące plan             280.000,00 zł wykonanie          73.477,15 zł           26,24% 
 
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na: 
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010       29.876,26 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu    rok 2013         7.682,53 zł 
- pożyczka z NFOŚiGW na wydatki majątkowe rok 2013       4.397,82 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu    rok 2014         9.726,43 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu    rok 2015         9.370,01 zł 
- kredyt na pokrycie deficytu    rok 2016       12.424,10 zł 
 
 
10. „RÓŻNE ROZLICZENIA” 
wydatki bieżące  plan 397.000,00 zł wykonanie           --- zł                   --- % 
rezerwa inwestycyjna plan 100.000,00zł wykonanie         ---- zł                    --- % 
 
 
●  Kwota 2.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych 
żołnierzom rezerwy. 
      
●   Plan rezerwy w kwocie 495.000,00 zł  - stanowi nie wykorzystaną rezerwę. 
Na dzień 30.06. 2017r  w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią 
kwotę  495.000,00 zł,  
w tym: 
1.  rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawa o Finansach Publicznych 
kwota rezerwy nie może być większa od 1% wydatków ogółem            50.000,00 zł 
2. rezerwa celowa                            445.000,00 zł 
    w tym: 
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 131.000,00 zł 
   b) na zmianę wynagrodzeń                             214.000,00 zł 
   c) na inwestycje                           100.000,00 zł.  
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Wydatki majątkowe stanowią: 
- „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne” 

plan           100.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
 
11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
wydatki bieżące plan        13.603.515,00 zł wykonanie        7.017.523,80 zł              51,59% 
wydatki majątkowe plan            985.000,00 zł wykonanie          35.202,00  zł                           3,57 % 
 
W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie wydatków bieżących 
przedstawia się następująco: 
 
1. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   liczba uczniów 204 
    plan  2.676.457,00 zł wykonanie  1.309.646,63 zł                   48,93% 
 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
    plan  2.064.377,00 zł wykonanie  1.076.898,15 zł                 52,17% 
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu  2017r. wyniosło 35,62 etaty , 
w tym: nauczyciele 26,62 etaty,  administracja i obsługa 9,00 etaty. 
 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu liczba uczniów 585 
    plan  3.590.230,00 zł wykonanie  1.894.069,86 zł                   52,76% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne  
    plan  3.132.910,00 zł wykonanie  1.643.476,48 zł                  52,46% 
   średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50,76 etatu w tym: nauczyciele    

38,59 etaty, administracja i obsługa 12,17etaty. 
 
3. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie liczba uczniów 150 
    plan  2.001.550,00 zł wykonanie  1.036.763,01   zł                 50,78%  
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
   plan  1.543.740,00 zł wykonanie  804.153,13 zł                52,09% 
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 25,79 etaty w tym: nauczyciele 
18,79 etaty, administracja i obsługa  7,00 etaty. 
 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy liczba uczniów 91 
    plan   1.577.368,00 zł wykonanie       839.489,56 zł                53,22% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
    plan   1.254.102,00 zł wykonanie      679.745,48 zł               54,20% 
    średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21,18 etaty, w tym: 
nauczyciele 13,61 etaty, administracja i obsługa 7,57 etaty. 
  
5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do 
przedszkoli 286, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających   do przedszkoli 185 
    plan   2.857.010,00 zł wykonanie       1.488.565,42zł             52,10% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
    plan   2.054.180,00 zł wykonanie      1.031.302,51 zł             50,21% 
    średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 45,97 etaty, w tym: 
nauczyciele 20,37 etaty, administracja i obsługa 25,60 etaty. 



 27

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 72,96 % planu. Naliczenia odpisu 
dokonano na podstawie przeciętnego  zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy). W II półroczu 2017r. skorygowany zostanie plan § 4440.  
 
6. Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu  liczba dzieci  73 
    plan dotacji    500.000,00 zł wykonanie     241.859,96 zł              48,37% 
Gmina i Miasto Jastrowie przekazuje dotację dla dwóch Niepublicznych Przedszkoli w 
Jastrowiu wykonanie za I półrocze 2017r stanowi: 
- Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowana Kraina” -164.419,88 zł  liczba dzieci 50 
- Niepubliczne Przedszkole „Motylek”  -  77.440,08 zł  liczba dzieci 23
   
7. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu  liczba uczniów  58 
    plan dotacji    311.000,00 zł wykonanie     158.804,34 zł              51,06% 
 
W ramach wydatków paragrafów rzeczowych przeprowadzono w placówkach oświatowych 
bieżące remonty pomieszczeń szkolnych. Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenia do 
szkół, zakupiono opał, opłacono energię.  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu realizuje program „Znajomość języka oknem na 
świat” realizowanego w ramach   programu ERASMUS+  
Zaplanowane wydatki stanowią udział własny gminy i jest to kwota 5.000,00 zł. 
W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków. 
Projekt realizowany jest od 2016r, a zakończenie przewidziane jest na I półrocze 2018r. 
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie 
efektywniejszych metod nauczania oraz szerszego wykorzystania multimediów i materiałów 
autentycznych. Podniesienie umiejętności językowych pracowników w zakresie jakości 
wymowy oraz znajomości słownictwa. Poprawienie jakości zarządzania szkołą w zakresie 
zarządzania zespołem. 
 
Wydatki  bieżące obejmują również:  
- zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta 
   plan          89.900,00 zł wykonanie        48.325,02 zł                  53,75% 
   wykonanie stanowi: 
● zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w innych gminach w przedszkolach  - 
        3.465,95 zł   
● dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych – 29.598,25 zł,    
● koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe,  zakup nagród na konkursy szkolne, koszt 

delegacji – 4.026,74 zł 
● licencja na korzystanie z aplikacji internetowej Program i Arkusz - 3.469,09 zł, 
● opracowanie raportu emisji CO2 - 7.764,99 zł 
       
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie” 

plan         540.000,00 zł   wykonanie                                  -- zł 
-  „Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły  Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Brzeźnicy” 

plan           60.000,00 zł   wykonanie                                 --- zł 
-  „Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły  Zespół szkół Samorządowych w 
Sypniewie ” 

plan          40.000,00 zł   wykonanie                                 --- zł 
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- „Modernizacja pomieszczeń szkolnych  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu” 
plan         100.000,00 zł   wykonanie                    32.302,00  zł 

- „Modernizacja pomieszczeń  Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu” 
plan         140.000,00 zł   wykonanie                       1.400,00 zł 

- „Budowa parkingu i placu szkolnego Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu” 
plan         100.000,00 zł   wykonanie                       1.500,00 zł 

- „Modernizacja monitoringu Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu” 
plan            5.000,00 zł   wykonanie                            --- zł 

 

12. „OCHRONA ZDROWIA” 
wydatki bieżące plan                274.100,00 zł wykonanie          99.044,87  zł             36,13% 
 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  
wydatki bieżące plan               20.000,00 zł wykonanie           1.990,00 zł   9,95% 
Centrum Działań Profilaktycznych przeprowadziło szkolenie na temat interwencji 
profilaktycznej 
 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
wydatki bieżące plan             254.100,00 zł wykonanie           97.054,87 zł              38,20% 
Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2017r stanowił kwotę 215.000,00 zł  
i został zwiększony o kwotę 59.100,00 zł z tytułu nie wykorzystanych środków z 2016r.  
 
Zrealizowane wydatki obejmują:  
1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 21.250,36 zł , w tym:  

 ● wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic opiekuńczo-
wychowawczych, psychologa, terapeutów uzależnień, wynagrodzenie Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,) –20.910,00 zł,  

●  pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) –    340,36 zł.  
 
2. Dotacje o łącznej wartości 28.676,00 zł, w tym:  
 
Lp.  wyszczególnienie  Nazwa podmiotu  kwota dotacji  

1.  2.  3.  4.  
1. Realizację zadań z zakresu 

postępowania  z osobami 
nietrzeźwymi 

Gmina Piła 28.676,00 zł 

RAZEM  28.676,00 zł  
 
3.  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 
47.128,51 zł, w tym:  
  
- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, 
materiałów biurowych,  artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych, zakup nagród na 
pozaszkolne konkursy profilaktyczne, organizacja  pikniku rodzinnego po nazwą „ W Rodzinie – 
Moc nie Przemoc” w celu upowszechniania informacji dotyczących przeciwdziałania zjawisku 
przemocy w rodzinach  – 22.507,21 zł,  

 - zatrudnienie trzech terapeutów i prawnika, organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, 
okolicznościowych i sportowych, zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów 
alkoholowych, wychowawców oraz nauczycieli w przedmiocie przeciwdziałania przemocy, 
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wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego, opłacenie wniosków o zastosowanie 
leczenia przeciwalkoholowego.– 22.389,86 zł,  

- zakup energii – 739,48 zł, 

- koszty delegacji – 107,80 

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci uczęszczających w zajęciach świetlic opiekuńczo-
wychowawczych ) – 1.072,16 zł, 
 
- opłaty na rzecz budżetów jst  ( opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)– 312,00 zł 
 
13. „POMOC  SPOŁECZNA” 
wydatki bieżące plan           5.243.851,00 zł wykonanie         2.493.436,85 zł              47,55% 
wydatki majątkowe plan             761.000,00 zł wykonanie           ---      zł                                
Realizacja zadań przebiegała w  zakresie : 
- zadań własnych plan 5.032.725,00 zł  wykonanie 2.447.359,35 zł                   57,29% 
- zadań zleconych plan        972.126,00 zł  wykonanie      46.077,50 zł                     4,74% 
 

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na: 
Rozdział 85202  - Domy Pomocy Społecznej 
wydatki bieżące plan             1.006.740,00 zł wykonanie       465.271,51 zł                46,22% 
wydatki majątkowe plan                 11.000,00 zł wykonanie                 ---     zł               
 
Wydatki bieżące poniesiono na: 
Wynagrodzenia i pochodne 

plan    310.240,00 zł wykonanie    143.967,30 zł       46,41% 
Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na pełne etaty 
wyniosło 7 etatów. 
 
Wydatki rzeczowe      plan    696.500,00 zł wykonanie   321.304,21 zł        46,13%  
 
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie  321.304,21 zł  dotyczy: 
- zakup środków żywności, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych  
   kwota  203.451,98 zł 
 
- dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy .  
W I półroczu 2017 roku opłacono pobyt dla 9 osób przebywających w  Wałczu, Psarach, 
Borne Sulinowo, i Chodzież  na łączną kwotę  117.852,23 zł. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Modernizacja pomieszczenia kotłowni Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jastrowiu” 

plan            5.000,00 zł   wykonanie                            --- zł 
 

 
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wydatki bieżące plan                   1.200,00 zł wykonanie            750,00  zł          62,50% 
                   
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu aktywnie funkcjonuje Zespół 
Interdyscyplinarny. W skład wchodzą : pracownicy socjalni, pedagog i policjant. Zadaniem 
jest ciągła współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi. 
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Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
wydatki bieżące plan                  32.697,00 zł wykonanie      14.580,84 zł                            44,59%  
 
składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe. 
 
Rozdział 85214-  Zasiłki i pomoc w naturze 
wydatki bieżące plan               529.959,00 zł wykonanie 258.821,77 zł                         48,84% 
 
W ramach zadań własnych przyznano: 
- zasiłki celowe na kwotę 56.790,69 zł, w tym opłacono bony żywnościowe,  rachunki za 

zakwaterowanie  w internacie,  zrealizowano recepty na leki,  
- zasiłki okresowe - udzielono 891 świadczeń na kwotę  202.031,08 zł, 
 
Rozdział 85215  - Dodatki mieszkaniowe 
wydatki bieżące plan         900.000,00 zł wykonanie      380.554,95 zł                         42,28% 
 
W ramach zadań własnych w I półroczu 2017r. przyznano  1.795 dodatki mieszkaniowe z 
tego w mieście  1.728,  a na terenie wiejskim 67.  
 
 
W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco: 

miasto    teren wiejski      kwota 
zasoby gminne     877         2         184.307,42 zł 
zasoby spółdzielcze     320         6           77.161,79 zł 
wspólnoty mieszkaniowe    365       53           85.679,94 zł 
zasoby prywatne       11         1  1.013,63 zł 
inny       155         5           32.392,17 zł 
 
 
Rozdział 85216  - Zasiłki stałe 
wydatki bieżące plan            220.000,00 zł wykonanie      200.053,16 zł                          90,93% 
W I półroczu 2017 wypłacono 411 świadczeń, dla 80 osób, które  mają określony tj. 
umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do 
zatrudnienia. 
 
Rozdział 85219  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wydatki bieżące plan          1.002.130,00 zł wykonanie      506.838,57 zł                           50,58% 
W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników oraz utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , a także 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Opiekunek świadczących pomoc osobom 
starszym w wieku emerytalnym. 
Wynagrodzenia i pochodne  plan  813.280,00 zł wykonanie 400.662,47 zł          49,27% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17,41. 
 
Wydatki rzeczowe      plan     188.850,00 zł wykonanie     106.176,10 zł      56,22%  
 
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie  106.176,10 zł  dotyczy:   
- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży      660,19 zł, 
- zakup materiałów biurowych, środków czystości     11.998,13 zł, 
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- zakup  energii (energia elektryczna, gaz, woda)     33.058,44 zł, 
- usługi remontowe (konserwacja i przegląd kserokopiarki)     1.061,50 zł, 
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)                               200,00 zł, 
- zakup usług pozostałych         24.656,40 zł  
   ● prowizje i opłaty bankowe         5.573,81 zł 
   ● usługi pocztowe           3.991,81 zł 
   ● pozostałe usługi (doradztwo prawne, wywóz nieczystości) 13.100,64 zł 
   ● aktualizacja programów          1.990,14 zł 
-  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych        2.781,93 zł 
- podróże służbowe            6.736,65 zł 
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od  
  odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków  
  na terenie tutejszego ośrodka, ubezpieczenie OC samochodu)                 1.868,50 zł 
- odpis na ZFŚS          18.400,00 zł 
- podatek od nieruchomości           2.187,98 zł 
- opłaty na rzecz budżetu jst                  1.403,52 zł 
- szkolenia pracowników           1.162,86zł 
 
Rozdział 85220  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 
ośrodki interwencji kryzysowej 
wydatki bieżące plan          434.030,00 zł wykonanie     196.945,70 zł                           43,38% 
 
Zespół Mieszkań Chronionych rozpoczął działalność od 2 września 2013r. Jest to zadanie 
własne gminy o charakterze obowiązkowym zapisane w Ustawie o pomocy społecznej. 
Stanowi formę pomocy, wsparcia dla osób przebywających pod opieką specjalistów. 
Podopieczni uzyskują pomoc zmierzającą do samodzielnego życia lub też zastępują pobyt w 
placówkach zapewniających całodobowy pobyt  czyli w Domach Pomocy Społecznej. 
 
Wydatki bieżące poniesiono na:  
Wynagrodzenia i pochodne  plan  316.130,00 zł wykonani     142.852,47 zł          45,19% 
Średnie zatrudnienie w Zespole Mieszkań Chronionych stanowi 7,75 et. Zatrudnionych jest 8 
opiekunek, które  pracują w systemie zmianowym 12/24 godz. Podopiecznych jest 22 osoby.  
 
Wydatki rzeczowe      plan     117.900,00 zł wykonanie   54.093,23 zł               45,88%  
Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania  opieki 
nad podopiecznymi. 
 
Rozdział 85230  - Pomoc w zakresie dożywiania 
wydatki bieżące plan                882.969,00 zł wykonanie  420.782,85 zł                           47,66% 
 
Środki na dożywianie stanowią: 
- dotacja celowa  plan 612.969,00 zł  wykonanie 315.283,00 zł 
- środki własne gminy plan 260.000,00 zł  wykonanie 105.499,85 zł 
 
Dożywianiem objęto  osoby  z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był 
realizowany w formie: 
● przyznania zasiłku celowego w formie gotówki, opłacenie bonów  
    żywnościowych w formie bezpośredniej realizacji zakupu żywności  
    w określonym sklepie              420.782,85 zł 
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Rozdział 85295  - Pozostała działalność 
wydatki bieżące plan                  12.000,00 zł wykonanie     2.760,00 zł                           23,00% 
 
Wydatki poniesione zostały na : 

-    
- opłacenie składek do Pilskiego Banku Żywności,  z którego pomocy korzysta Pomoc 

Społeczna  
plan   6.000,00 zł wykonanie      2.760,00 zł               46,00% 
 

 
- koszty przewozu   
  plan            6.000,00 zł wykonanie         --- ,00 zł                       
 
 

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na: 
 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 
wydatki bieżące plan               125.360,00 zł wykonanie                    ---  zł                
wydatki majątkowe  plan               750.000,00 zł   wykonanie                     ---  zł    
            
 Środki zostały zaplanowane zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 
czerwca 2017r. nr MF/FS 4.4143.3.168.2017.MF.1325 na przebudowę i rozbudowę byłego 
budynku mieszkalnego na utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sypniewie 
 
Wydatki rzeczowe: 
 plan  125.360,00 zł  wykonanie   ---- 
 
Wydatki majątkowe: 
Przebudowa i rozbudowa byłego budynku mieszkalnego na utworzenie nowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 plan  750.000,00  wykonanie   ----- 
 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
wydatki bieżące plan                80.766,00 zł  wykonanie     34.637,03 zł            42,89% 
składki zdrowotne opłacane są za  matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i 
osobami krewnymi pobierające świadczenia opiekuńcze. 
 
Rozdział 85215  - Dodatki mieszkaniowe 
wydatki bieżące plan             16.000,00 zł wykonanie                   11.440,47 zł                  71,50% 
 
W ramach zadań zleconych w I półroczu 2017r. przyznano  dodatek energetyczny na kwotę 
11.216,14 zł oraz opłacono opiekę autorską do programu naliczania dodatku energetycznego 
kwota 224,33 zł. 
 
 
14. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN EJ” 
Wydatki bieżące   plan            932.577,00 zł  wykonanie         206.469,60 zł           20,39% 
wydatki majątkowe plan         80.000,00 zł  wykonanie                 ---    zł                         
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Wydatki bieżące stanowią: 
- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie   kosztów bieżących działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu  w formie dotacji to kwota  53.340,00 zł.   
 

plan  53.340,00 zł  wykonanie 21.770,38 zł            40,81% 
Celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom 

niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 
prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych 
możliwości. 

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  realizowane 
są zakupy materiałów i wyposażenia na poszczególne pracownie.   
W Warsztatach Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest 11 pracowników na 9,50 etatów w tym: 
kierownik, księgowy, 6 terapeutów,  pedagog, kierowca, masażysta oraz sprzątaczka. 
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi 6 pracowni w tym: gospodarstwa domowego, 
rękodzieła, stolarska, poligraficzno-konserwatorska, artystyczna i muzyczna.  
Ogólna liczba uczestników 30 osób. 
 
- wypłata wynagrodzeń (dodatek stażowy) dla opiekunek 

Plan  23.110,00 zł  wykonanie  922,41zł       3,99% 
 
- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywna Integracja w Powiecie 
Złotowskim” 

plan        494.701,00 zł  wykonanie         66.601,71  zł    13,46% 
Realizacja projektu przewidywana jest do czerwca 2018r.. Wszyscy uczestnicy projektu 
zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale 
bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe 
mają umożliwi ć aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. W  I 
półroczu 2017 roku w projekcie udział ukończyło 9 osób. W kolejnych miesiącach projektem 
zostanie objętych jeszcze 20 osób.                         
 
 
- realizacja programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Poprawa Dostępu Do Usług 
Społecznych w Powiecie Złotowskim” 

plan        361.426,00 zł  wykonanie         117.175,10  zł    32,42% 
Projektem zostanie objętych 30 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (podopiecznych 
MGOPS). Zrealizowane zostaną następujące działania: 
- uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie 
rekrutacji, 
- usługi opiekuńcze i asystenckie – zatrudnienie opiekunek w Zespole Mieszkań Chronionych 
i Socjalnych w Nadarzycach, 
- przeprowadzenie remontu w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach 
- zakup do ZMCHiS odpowiedniego sprzętu do rehabilitacji, 
- utworzenie jednego mieszkania chronionego w Samborsku, 
- zakup sprzętu do ćwiczeń ruchowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, 
- przeprowadzenie remontu pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (salki ruchu 
i rekreacji), 
- wsparcie finansowe dla podopiecznych – uczestników projektu 
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Wydatki majątkowe : 
- „Zakup wyposażenia do budynku  usług społecznych w Jastrowiu 

plan               80.000,00 zł   wykonanie             ------ 
 
15. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 
wydatki bieżące plan              412.623,00 zł wykonanie      239.394,29 zł   58,02% 
 
Rozdział 85401 Świetlice szkolne  

plan  252.623,00 zł  wykonanie 115.749,29 zł            45,82%  
 
Wydatki dotyczą  placówek oświatowych i  związane są z funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych,  oraz wynagrodzeniem zatrudnionych nauczycieli. 
W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: 
 
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu 
plan  98.413,00 zł  wykonanie  35.386,00 zł  tj. 35,96% 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu 
plan          154.210,00 zł  wykonanie  80.363,29 zł  tj. 52,11% 
 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  

plan  160.000,00 zł  wykonanie 123.645,00 zł            77,28%  
 

Zrealizowane wydatki obejmują:  
- stypendia dla uczniów 

plan 160.000,00 zł  wykonanie  123.645,00 zł           77,28% 
Stypendia szkolne są przyznawane uczniom w zależności od sytuacji materialnej rodziny 
ucznia. Kryterium dochodowe wynosi nie więcej jak 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 
 
W planie wydatków uwzględniono  środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa 
rozdział 85415 -   Pomoc materialna dla uczniów  
plan  144.000,00 zł  wykonanie          144.000,00 zł  tj. 100,00% 
 
 
16. „ RODZINA” 
wydatki bieżące plan            14.563.375,00 zł wykonanie   7.287.135,91 zł   50,04% 
 
Realizacja zadań przebiegała w  zakresie : 
- zadań własnych plan      250.570,00 zł  wykonanie      114.154,31 zł                 45,56% 
- zadań zleconych plan    14.312.805,00 zł  wykonanie   7.172.981,60 zł                  50,12% 
 

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na: 
 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
wydatki bieżące plan                 20.000,00 zł wykonanie         9.065,33 zł                            45,33% 
 
Komórka organizacyjna, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych 
finansowana jest ze środków własnych gminy. Dokonano zakupu materiałów biurowych 
kwota 2.038,03zł, usług pocztowych kwota 7.027,30 zł  
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Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny 
wydatki bieżące plan                90.570,00 zł wykonanie        44.259,45  zł                  48,36%      
    
Wynagrodzenia i pochodne   plan    84.970,00 zł   wykonanie    41.095,21 zł       47,41% 
Wynagrodzenia stanowią koszt zatrudnienie 2 asystentów  rodziny.  
Wydatki rzeczowe                plan     5.600,00 zł wykonanie   3.164,24 zł        56,50%  
Wydatki stanowią opłatę usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych oraz odpis 
na ZFŚS. 
 
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 
wydatki bieżące plan                60.000,00 zł wykonanie        24.000,00  zł                  40,00%      
    
Wydatki bieżące stanowią: 
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka w Jastrowiu 
    plan            60.000,00 zł  wykonanie        24.000,00 zł  40,00%
  
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 
wydatki bieżące plan                   80.000,00 zł wykonanie          36.829,53 zł              46,04% 
 
Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 
 

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na: 
 
 
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze  
wydatki bieżące  plan    8.144.122,00 zł     wykonanie      4.224.133,12 zł            51,87% 
      
Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych  
warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub 
jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.  
Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z 
dwojgiem lub więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne 
dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na 
osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. 
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi  
1200 zł netto.  
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze  
oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej. 
W I półroczu 2017r. wypłacono 8 368 świadczeń  na kwotę 4.173.514,89 zł 
Koszt obsługi stanowi 1,5% wypłaconych świadczeń kwota 50.618,23 zł 
Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudniono  1 osobę, a pozostali pracownicy 
świadczeń rodzinnych i 2 pracowników księgowości otrzymują dodatek. 
Zakupiono materiały biurowe, komputery i wyposażenie biura. 
 
 
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne  
wydatki bieżące plan                6.168.500,00 zł     wykonanie     2.948.796,02 zł              47,80% 
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Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania komórki świadczeń rodzinnych oraz 
realizacji świadczeń rodzinnych i  zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych. 
Struktura wydatków przedstawia się następująco: 
-  utrzymanie  komórki organizacyjnej, która realizuje zadania związane z obsługą  
    świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 

plan    179.600,00 zł wykonanie      86.361,49 zł                               48,09% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
 plan   168.470,00 zł wykonanie      79.332,59 zł                     47,09% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4 etaty.  
Pozostała kwota wydatków stanowi bieżące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 
administracji w tym zakresie. 
 
- świadczenia społeczne 

plan 5.688.900,00 zł wykonanie 2.736.618,12 zł                               48,10% 
Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco: 
●  wypłata zasiłków rodzinnych       kwota       695.616,28 zł,  
● wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych     kwota       326.363,21 zł,  
● wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych kwota       968.274,00 zł,  
● wypłata jednorazowej  zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  kwota        43.000,00 zł,  
● świadczenia rodzicielskie      kwota     275.237,00 zł, 
● wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego    kwota      426.127,63 zł. 
 
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia 

opiekuńcze   z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
plan 300.000,00 zł  wykonanie    125.816,41 zł                           41,94% 

 
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny  
wydatki bieżące plan               183,00 zł     wykonanie       52,46 zł                    28,67% 
 
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, finansowany z budżetu państwa. Otrzymane 
środki finansowe stanowią kwotę 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną i przeznaczone są na 
zakup materiałów biurowych 
 
17. „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 
wydatki bieżące plan           998.750,00 zł wykonanie    406.566,56 zł               40,71% 
wydatki majątkowe plan          703.877,00 zł wykonanie  341.156,08 zł                    48,47%  
 
Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu: 
- gospodarka ściekowa  
  i ochrona wód  plan   3.000,00 zł wykonanie               --- zł 
- gospodarka odpadami plan   5.000,00 zł wykonanie               --- zł         
- oczyszczania miast i wsi plan   275.000,00 zł wykonanie   95.094,14 zł          34,58% 
- utrzymanie zieleni  plan   129.750,00 zł wykonanie   51.788,30 zł          39,91% 
- schroniska dla zwierząt plan 28.000,00 zł wykonanie   10.791,81 zł          38,54% 
- oświetlenie ulic  plan   450.000,00 zł wykonanie 206.195,20 zł          45,82%  
- pozostała działalność plan   108.000,00 zł wykonanie   42.697,11 zł          39,53% 
w pozostałej działalności wydatki  poniesiono na: 
 ●  zakup materiałów edukacyjnych      kwota        647,01 zł  
● czyszczenie piaskowników      kwota   16.000,01 zł 
● opracowanie danych meteorologicznych do sporządzenia  
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   rocznego raportu monitoringowego składowiska odpadów kwota     2.693,70 zł  
●sprawozdanie z badań monitoringowych składowiska odpadów  
  i badania wód opadowych      kwota     4.526,40 zł 
●  wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za   
    korzystanie ze środowiska      kwota     18.829,99 zł  
 
Wydatki maj ątkowe poniesiono na:  
 
-„ Budowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza w Jastrowiu 

plan               17.000,00 zł   wykonanie               17.000,00 zł 
-„ Wykonanie kolektora deszczowego ul. Okrężna, ul. Jesionowa, ul. Klonowa w Jastrowiu 

plan               53.000,00 zł   wykonanie               52.143,00 zł 
-„Wykonanie separatora wody deszczowej ul. Roosevelta w Jastrowiu” 

plan               50.000,00 zł   wykonanie                         ---   zł 
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jastrowie”  

plan              70.000,00 zł   wykonanie               15.824,48 zł 
-„Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na terenie miasta Jastrowia” 

 plan           170.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego” 

plan            250.000,00 zł   wykonanie              250.000,00 zł 
-„Projekt zagospodarowania nadbrzeża rzeki Młynówki w Jastrowiu” 

plan               50.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
- „Projekt zagospodarowania terenu amfiteatru w Jastrowiu” 

plan               15.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
- „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Brzeźnicy Kol.(FS) 

plan               11.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
 
-„ Zakup i montaż monitoringu w Samborski (FS) 

plan                7.000,00 zł   wykonanie                     6.162,30 zł 
-„Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Budy (FS) 

plan              10.877,00 zł   wykonanie                        26,30 zł 
 
18. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
wydatki bieżące plan              1.409.140,00 zł wykonanie     682.140,00  zł                          48,41% 
wydatki majątkowe plan                291.561,00 zł wykonanie               ---     zł    
 
Wydatki  bieżące obejmują: 
- przekazaną dotację dla instytucji kultury  kwota 682.140,00 zł,  przeznaczono na działalność 
Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych.   
 
 
Instytucje kultury 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu 
Przychody   plan            1.444.840 zł wykonanie             759.698 zł 
w tym: 
- przychody własne  plan    92.200 zł wykonanie    73.058 zł 
-  dotacja z budżetu gminy plan          1.348.140 zł wykonanie  682.140 zł 
- dotacja z Fundacji Lokalna  
  Grupa Działania  
  Naszyjnik Północy  plan    4.500 zł wykonanie      4.500 zł 
Koszty  bieżące  plan         1.444.840 zł wykonanie             708.573 zł 
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Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
Domy i ośrodki kultury,  
świetlice i kluby  plan         1.143.600 zł wykonanie  562.035 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia  plan  552.640 zł wykonanie  275.326 zł 
- ubezpieczenia i inne świad. 
   na rzecz pracowników plan  118.000 zł wykonanie    57.283 zł 
- materiały, energia  plan  127.960 zł wykonanie    63.944 zł 
- usługi i inne opłaty  plan             345.000 zł wykonanie  165.482 zł 
 
Biblioteki   plan  301.240 zł wykonanie             146.538 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia  plan   178.570 zł wykonanie    83.820 zł 
- ubezpieczenia i inne świad. 
   na rzecz pracowników plan    41.510 zł wykonanie    20.188 zł 
- materiały i energia  plan    55.500 zł wykonanie    28.353 zł 
- usługi i inne opłaty  plan    14.580 zł wykonanie      7.207 zł 
- księgozbiór   plan    11.080 zł wykonanie      6.970 zł 
 
Koszty inwestycyjne  plan            120.000 zł wykonanie     4.900 zł 
 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada następujące placówki: 
1. Biblioteki 

- w Jastrowiu 
      - filia w Sypniewie 
2. Dom kultury w Jastrowiu 
3. Wiejski dom kultury w Sypniewie 
4. Świetlice wiejskie 
    - w Samborsku 
    - w Brzeźnicy 
    - w Brzeźnicy Kolonii  
    - w Nadarzycach 
Zatrudnienie w instytucji kultury to 20,57 etatów z tego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w 
administracji, 5,95 etatów w Domu Kultury w Jastrowiu, 3,25etaty w Wiejskim Domu 
Kultury w Sypniewie, 5,92 etaty w bibliotece, 2,25 etaty w świetlicach wiejskich i 0,2 etaty  
w zespołach ludowych. 

Informacja z wykonania planu finansowego   instytucji kultury za I półrocze 2017r. 
stanowi załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr 88/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z 
dnia  23 sierpnia 2017r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2017r. 
 
Wydatki maj ątkowe poniesiono na:  
- „Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Brzeźnica (FS)” 

plan               18.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
 
- „Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy (FS)” 

plan                 3.561,00 zł   wykonanie                       ---     zł 
- „Modernizacja pomieszczeń Wiejski Dom Kultury w Sypniewie” 

plan                50.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
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- „Wymiana pokrycia dachowego  budynek świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy” 
plan                30.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 

 

- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek gospodarczy przy Bibliotece 
w Jastrowiu 

plan                40.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
 

- „Adaptacja pomieszczeń na Izbę Muzealną w Jastrowiu 
plan              150.000,00 zł   wykonanie                        ---    zł 
 

 

 
19. „KULTURA FIZYCZNA” 
wydatki bieżące plan                505.400,00 zł  wykonanie      228.057,87 zł              45,12% 
wydatki majątkowe plan               675.000,00 zł  wykonanie        80.975,65 zł             12,00 % 
w tym: 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
wydatki bieżące plan                187.400,00 zł  wykonanie     96.582,28 zł              51,54% 
wydatki majątkowe plan               675.000,00 zł  wykonanie    80.975,65 zł                  12,00% 
 
Realizacja wydatków bieżących stanowi: 
- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie obiektu sportowego do treningów 
oraz rozgrywek piłkarskich i zawodów sportowych stadion POLONIA, wynagrodzenie 
sędziów VIII Maratonu Jastrowskiego i sędziów meczy Amatorska Liga Halowa  9.317,00 zł 
 
- utrzymanie hali sportowej, stadionów  87.265,28 zł 
w tym: 
●  zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, koszulek z nadrukiem  27.475,05 zł 
●  opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz      31.543,31 zł 
●  konserwacja sztucznej nawierzchni boiska       1.111,90 zł 
●  organizacja zawodów NordicWalking, zabezpieczenie medyczne, 
     wysiew nawozów, przeglądy kominowe      26.511,02 zł 
●  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi         624,00 zł 
 
 
Wydatki maj ątkowe poniesiono na:  
- „Budowa boiska przy ul. Kolejowej w Jastrowiu” 

plan                133.000,00 zł   wykonanie                             28.155,47 zł 
- „Budowa skateparku w Jastrowiu” 

plan               380.000,00 zł   wykonanie                               6.002,40 zł 
- „Doposażenie gminnych placów zabaw” 

plan                 20.000,00 zł   wykonanie              --- zł 
- „Modernizacja stadionu "ZRYW" w Sypniewie” 

plan                 60.000,00 zł   wykonanie   30.134,78 zł 
- „Zakup kosiarki samojezdnej na boiska sportowe” 

plan              17.000,00 zł   wykonanie   16.683,00 zł 
- „Zakup materiałów do budowy boiska ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu” 

plan              40.000,00 zł   wykonanie              ---  zł 
- „Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej ul. Roosevelta w Jastrowiu” 

plan              25.000,00 zł   wykonanie              ---  zł 
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Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej  
wydatki bieżące plan                292.000,00  zł  wykonanie     124.800,00 zł          42,74% 
wydatki stanowią: 
- przekazaną dotacje dla klubów sportowych w kwocie 120.000,00 zł 
   z tego dla: 
 ●Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 65.000,00 zł, 
●Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie  kwota 22.000,00 zł, 
● Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy    kwota 19.000,00 zł,  
●Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate   kwota   7.000,00 zł, 
● Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA    kwota   4.500,00 zł, 
● Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze w Jastrowiu  kwota   2.500,00 zł 
 
-  wypłatę stypendium sportowego dla 4 osób kwota 4.800 zł 
W roku 2017 przyznano 4 stypendia sportowe w kwocie   po 200 zł miesięcznie; 
● na wniosek  Międzyzakładowego Klubu Sportowego „POLONIA” w Jastrowiu 
● na wniosek Stowarzyszenia Turystyczno Sportowego Pomerania Szczecinek,          
● na wniosek „KKS Lech Poznań” 
● na wniosek Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA” Złotów 
 
Rozdział 92695 – pozostała działalność 
wydatki bieżące plan               26.000,00  zł  wykonanie     6.675,59 zł        25,68% 
Wydatki poniesiono na organizację i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą 
oraz zakup materiałów.  
 
 

Wydatki majątkowe na plan 7.363.865,00 zł , wykonano 608.557,31 zł co stanowi 
wskaźnik 8,26%.   

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3. 
 
 
Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska 
 
Dochody   plan 32.000,00 zł  wykonanie        12.718,21 zł 
Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu 
gospodarczego korzystania ze środowiska .  
 
Wydatki   plan 32.000,00 zł  wykonanie         2.335,59 zł 
Poniesione koszty w I półroczu 2017r dotyczą:  
- usługa podnośnikiem przy obcince drzew    kwota       1.885,59 zł 
- zakup materiałów do promocji     kwota         450,00 zł 
 
W  I półroczu 2017r. dokonano: 
-  spłaty z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek z lat poprzednich  

plan 1.139.972 zł wykonanie    969.972 zł        85,09%. 
w tym: 
● spłata kredytów      plan   1.020.000 zł wykonanie   850.000 zł       83,33% 
● spłata pożyczki z NFOŚiGW  plan    119.972 zł wykonanie   119.972 zł     100,00% 

 
Stan należności wymagalnych na 30.06.2017r. wynosi 4.914.638,24 zł, w tym z tytułu 

dostaw towarów i usług  kwota 23.572,20 zł. 
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Należności wymagalne występują: 
- Urząd Gminy i Miasta kwota  1.701.576,67 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług  
16.728,86 zł, 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 3.206.218,23 zł w tym z 
tytułu dostaw towarów i usług  0 zł, 
 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 6.843,34 zł w tym z tytułu dostaw towarów i 
usług  6.843,34 zł, 
 
Stan zobowiązań na 30.06.2017r. stanowi kwotę 5.604.837,00 zł według tytułów dłużnych 
przedstawia się następująco: 
1. kredyty i pożyczki                  5.509.865,00 zł 
w tym: 
kredyty                4.790.000,00 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok  1.860.000,00 zł 
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2013 rok      410.000,00 zł 
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 rok      740.000,00 zł 
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 rok      780.000,00 zł 
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 rok   1.000.000,00 zł 
 
pożyczki                 719.865,00 zł 
 
Wymagalne zobowiązania  na 30.06.2017r.  nie wystąpiły. 
 
 
Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2017 realizuje następujące Projekty: 
 
„Aktywna integracja w powiecie złotowskim” 
 
Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 494.701,00 zł w tym udział własny gminy 11.119,00 
zł, w I półroczu 2017r. zostały wykonane w kwocie 66.601,71 zł. 
 
853 rozdz 85395 §§  /7 plan 432.696,00 zł wykonanie 59.593,31 zł 
853 rozdz. 85395 §§ /9 plan       62.005,00 zł wykonanie   7.008,40 zł  
 
Realizacja projektu przewidywana jest do czerwca 2018r.. Wszyscy uczestnicy projektu 
zakwalifikowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy do trzeciego profilu pomocy (długotrwale 
bezrobotni). Wsparcie psychologiczne, mediacyjne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe 
mają umożliwi ć aktywny powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. W  I 
półroczu 2017 roku w projekcie udział ukończyło 9 osób. W kolejnych miesiącach projektem 
zostanie objętych jeszcze 20 osób.                         
 
„Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim” 
 
Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 361.426,00 zł w tym udział własny gminy 11.400,00 
zł, w I półroczu 2017r. zostały wykonane w kwocie 117.175,10 zł. 
 
853 rozdz 85395 §§  /7 plan 313.181,00 zł wykonanie 102.156,67 zł 
853 rozdz. 85395 §§ /9 plan       48.245,00 zł wykonanie   15.018,43 zł  
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Projektem zostanie objętych 30 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (podopiecznych 
MGOPS). Zrealizowane zostaną następujące działania: 
- uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie 
rekrutacji, 
- usługi opiekuńcze i asystenckie – zatrudnienie opiekunek w Zespole Mieszkań Chronionych 
i Socjalnych w Nadarzycach, 
- przeprowadzenie remontu w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach 
- zakup do ZMCHiS odpowiedniego sprzętu do rehabilitacji, 
- utworzenie jednego mieszkania chronionego w Samborsku, 
- zakup sprzętu do ćwiczeń ruchowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, 
- przeprowadzenie remontu pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (salki ruchu 
i rekreacji), 
- wsparcie finansowe dla podopiecznych – uczestników projektu 
 
 „Znajomo ść języka oknem na świat” realizowanego w ramach   programu ERASMUS+
  
Zaplanowane wydatki stanowią udział własny gminy i jest to kwota 5.000,00 zł. 
W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków. 
Projekt realizowany jest od 2016r, a zakończenie przewidziane jest na I półrocze 2018r. 
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie 
efektywniejszych metod nauczania oraz szerszego wykorzystania multimediów i materiałów 
autentycznych. Podniesienie umiejętności językowych pracowników w zakresie jakości 
wymowy oraz znajomości słownictwa. Poprawienie jakości zarządzania szkołą w zakresie 
zarządzania zespołem. 
 
 
„ Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Jastrowie” kwota 30.553,20 zł 
Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 33.948,00 zł w tym udział własny gminy 3.394,80 zł.  
I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 
2017r. 
Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności i dotyczy wsparcia gmin w opracowaniu 
lub aktualizacji programów rewitalizacji. 
 
 
Budżet gminy i miasta Jastrowie za I półrocze 2017r. zamknął się nadwyżką w kwocie 
2.901.498,08 zł. 

 
 

 


