UCHWAŁA Nr XXVI/186/2017
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 30 maja 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 o kwotę 104 250 zł., w tym :
a/ zwiększa się planowane dochody bieżące o 14 250 zł.
b/ zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 90 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2.Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 104 250 zł, w tym :
a/ zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 88 750 zł.,
b/ zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 193 000 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 23 164 389,48 zł, z tego:
a)

bieżące w kwocie 21 395 240 ,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 24 675 868,48 zł, z tego:
a)

bieżące w kwocie 19 412 101,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 263 767,47 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 dodaniu:
pozycji nr 25 pn. „Przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Strzebula” zapisując środki ogółem w kwocie 254 000,00 zł, w tym środki własne 164 000 zł i środki z
Urzędu Marszałkowskiego 90 000 zł.

oraz wprowadza się zmiany w poz. Nr 16 pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości RządzaWitkowiza’’ zmniejszając nakłady o 50 000 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’’:
a/ w poz. Nr 4 pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji , niskoemisyjnej OZE w
szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cwu/co budynku SUW Mistów‘’
zmniejsza się nakłady ogółem i limit w 2017 roku o 6 000 zł.
b/ w poz. Nr 6

„Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na wykonanie instalacji

odnawialnych źródeł energii na SUW Mistów i na indywidualnych budynkach mieszkańców Gminy
Jakubów ‘’ zmniejsza się nakłady ogółem o 10 000 zł., w tym zmniejsza się limit w 2017 roku o 5 000 zł.
i w 2018 roku o 5 000 zł.
Ujednolicona Tabela Nr 3a stanowi Załącznik Nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

2

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się w związku z:
- wprowadzeniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia
pracowników GOPS-u w kwocie 14 250 zł.
- przyznaniem dofinansowania na modernizację drogi w miejscowości Strzebula z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 90 000 zł..
W następstwie otrzymania dofinansowania na drogę w Strzebuli dokonuje się przeniesień planu wydatków w
celu zabezpieczenia udziału własnego. Środki pochodzą z następujących zadań :
- przebudowa drogi Rządza – Witkowizna 50 000 zł.
- dokumentacji OZE – 11 000 zł.
- dotacji dla Gminy Stara Kornica w związku z rozwiązaniem porozumienia – 10 000 zł.
- bieżących wydatków na drogi – 53 000 zł.
- oświetlenia ulicznego – 20 000 zł.
- obsługi długu – 20 000 zł.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański
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