UCHWAŁA Nr XXVII/192/2017
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Jakubów uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 21 141 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 21 141 zł, w tym:
a/ zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 6 641 zł,
b/ zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 14 500 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej:
1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 185 530,48 zł, z tego:
a/ bieżące w kwocie 21 416 381 ,48 zł,
b/ majątkowe w kwocie 1 769 149,00 zł.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst
wynoszą – 6 063 716,48 zł.
2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24 697 009,48 zł, z tego:
a/ bieżące w kwocie 19 418 742,01 zł,
b/ majątkowe w kwocie 5 278 267,47 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst
wynoszą 6 063 716,48 zł.
§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2017 rok pn. „Plan wydatków
majątkowych w 2017 roku” polegające na:
a/ w pozycji nr 2 pn.,, Modernizacja sieci wodociągowej /przeniesienie wodomierza/z SUW Mistów ‘’
zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 1 500 zł,

b/ w pozycji nr 3 pn. „Modernizacja SUW Mistów (zakup agregatu prądotwórczego)” zwiększa się
nakłady ogółem i środki własne o 10 000 zł,
c/ w pozycji nr 4 pn. „Dotacja na modernizację SUW w Garczynie” zmniejsza się nakłady ogółem i
środki własne o 30 000 zł,
d/ w pozycji nr 9 pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Izabelin” zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 63 300 zł,
e/ w pozycji nr 25 pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Strzebula zmniejsza się środki własne o 48 000 zł,
f/ dodaje się:
- pozycję nr 26 pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jakubów”
zapisując środki w kwocie 4 000 zł,
- pozycję nr 27 pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku
Mazowieckim” zapisując środki w kwocie 13 000 zł.
Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 3.
2. W Tabeli Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2017 rok pt. „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2017-2022’’ dodaje się:
- pozycję nr 7 pn. „Dotacja na opracowanie projektu technicznego i modernizację SUW w Garczynie
Dużym, Gmina Kałuszyn” zakładając nakłady ogółem w kwocie 1 270 700 zł, w tym limit w 2017 roku 700 zł, limit w 2018 roku – 1 270 000 zł.
Ujednolicona Tabela Nr 3a stanowi Załącznik Nr 4.
§ 4. W Tabeli Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2017 rok pt. „Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na 2017 rok” dokonuje się
zmiany przedsięwzięcia Sołectwa Turek z „Uregulowania stanu prawnego kaplicy” na „Wykonanie
remontu kaplicy”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański
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UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się w związku z otrzymaniem promesy
z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu z terenu gminy Jakubów
w kwocie 21 141 zł.
Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na :
- zakup agregatu prądotwórczego na SUW Mistów – zwiększenie planu o 10 000 zł,
- przeniesienie wodomierza na sieci wodociągowej w Mistowie na granicę z Mińskiem Mazowieckimzwiększenie o 1 500 zł,
- wykonanie drogi w Izabelinie – zwiększenie planu o 63 300 zł,
- projekt przebudowy drogi powiatowej w Jakubowie - 4 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Stanisławowie – 13 000 zł,
Zmian w limitach na wieloletnie inwestycje dokonuje się w związku z pismem Burmistrza Urzędu
Miejskiego w Kałuszynie z dnia 4 maja 2017 roku, informującym o przystąpieniu do modernizacji SUW
i partycypacji gminy Jakubów w kosztach modernizacji SUW Garczyn Duży w 2018 roku w kwocie
1 270 000 zł.
Zmian Funduszu Sołeckiego dokonuje się w związku z wnioskiem Sołectwa Turek.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański
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