Uchwała Nr XVI/93/2012
Rady Gminy Jakubów
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 /Rada Gminy
Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2012 rok polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 45 035 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2) przeniesieniach planu wydatków w kwocie 17 590 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 2.
W Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na 2012 rok pn. „Plan wydatków
majątkowych na 2012 rok” dokonuje się następujących zmian:
1) w pozycji nr 3 pt. „Zakup instrumentu muzycznego” zmniejsza się wydatki o 6 000 zł,
2) w pozycji nr 9 pt. „Wykonanie projektu chodnika i budowa chodnika w Jędrzejowie
Nowym” zmniejsza się wydatki o 4 000 zł,
3) dodaje się pozycję nr 12 pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zakładając środki
w kwocie 5 400 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/93/2012
Rady Gminy Jakubów
z dnia 26 marca 2012 roku
DOCHODY
zwiększenia
Dz. 750 – Administracja publiczna

16 100

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

16 100

§ 2007 - 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

16 100

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28 935

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

28 935

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

28 935

WYDATKI
Dz. 750 – Administracja publiczna

16 100

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

16 100

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

16 100

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28 935

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

28 935

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

28 935

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/93/2012
Rady Gminy Jakubów
z dnia 26 marca 2012 roku

zmniejszenia zwiększenia
Dz. 801 – Oświata i wychowanie

6 000

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

6 000

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

6 000

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 400

5 400

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 400

5 400

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

4 600

§ 4270 – Zakup usług remontowych

800

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 400

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

4 000

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000

Dz. 750 – Administracja publiczna

2 190

12 190

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 190

12 190

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

2 190

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

12 190

UZASADNIENIE
Zwiększenia planu dochodów i wydatków

budżetu na 2012 rok dokonuje się

w związku z:
- podpisaniem umowy Nr 00059 6930- UM0740185/11 RW- II.7161.4.185.2011.MG z dnia
20 marca 2012 roku o przyznanie pomocy w kwocie 16 100 zł

na realizację projektu

,, Wydanie albumu promującego walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe gminy
Jakubów’’ w ramach działania 413 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
na lata 2007-2013,
- pismem z WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.WOZ.WB.4101/025/12- 001/875/12
z dnia 7

marca 2012 roku informującym o dofinansowaniu w formie dotacji zadania

usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 28 935 zł.
Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia:
- udziału własnego w kwocie 12 190 zł przy realizacji projektu ,,Wydania albumu
promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy”,
- sfinansowaniu zakupu zegarów do modernizacji oświetlenia ulicznego – 5 400 zł.

