Uchwała Nr VI/32/2011
Rady Gminy Jakubów
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 2011 rok polegających na:
1/ w zakresie dochodów – zwiększeniu planu dochodów o 48 630 zł
2/ w zakresie wydatków – zwiększeniu planu wydatków o 48 630 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3/ przeniesieniach planu wydatków w kwocie 111 570 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.
1) W Tabeli Nr 3a do uchwały o której mowa w § 2 ust. 2 pt. „Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2014” dokonuje się następujących
zmian:
a) pozycja Nr 7 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym
i sieci kanalizacyjnej w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym”

zwiększa się

nakłady ogółem i środki własne w 2011 roku o 77 670 zł,
b) w pozycji Nr 9 pn. „Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Jakubów”
dokonuje się zmniejszenia nakładów na 2012 rok o 2 458 696 zł w związku
z niezakwalifikowaniem wniosku do dofinansowania ze środków unijnychPROW WM,
c)

w pozycji Nr 10 pn. „Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej – Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz montaż

kolektorów słonecznych na w/w budynkach” zmniejsza się nakłady ogółem
o 445 000 zł, w tym:
- w 2011 roku o 50 000 zł,
- w 2012 roku o 395 000 zł.
Tekst ujednolicony stanowi Załącznik Nr 3.
2) W Tabeli Nr 3 do w/w uchwały pn. „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok” dokonuje
się następujących zmian:
a) dodaje się; -pozycję Nr 15 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika
dla pieszych w miejscowości Turek” zakładając środki własne w kwocie 8 000 zł,
- pozycję Nr 16 pn.'' Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji
w Dobrem'' zakładając środki własne w kwocie 11 000zł
b) w pozycji Nr 1 pn. „Modernizacja SUW Mistów” zmniejsza się środki własne
o 22 000 zł (przeniesienie z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących),
c) w pozycji Nr 7 pn. „Modernizacja drogi w Leontynie” zwiększa się nakłady
ogółem i środki z innych źródeł o 39 000 zł,
d) w pozycji Nr 8 pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej montażu paneli
słonecznych” zmniejsza się środki własne o 37 040 zł.
Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/32/2011
Rady Gminy Jakubów
z dnia 30 maja 2011 roku

DOCHODY
zwiększenia
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

650

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

650

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

650

Dz. 600 – Transport i łączność

39 000

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

39 000

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

39 000

Dz. 758 – Różne rozliczenia

8 619

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

8 619

§ 0920 – Pozostałe odsetki

8 619

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

361

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego
§ 0690 – Wpływ z różnych opłat

361
361
Ogółem zwiększenia 48 630

WYDATKI
zwiększenia
Dz. 600 – Transport i łączność

39 000

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

39 000

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39 000

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9 630

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

9 630

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

9 630
Ogółem zwiększenia 48 630

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/32/2011
Rady Gminy Jakubów
z dnia 30 maja 2011 roku
ZADANIA ZLECONE
zmniejszenia

zwiększenia

Dz. 750 – Administracja publiczna

2 530

2 530

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

2 530

2 530

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników

2 151

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

324
55

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

430

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

1 200

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

150

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

750

ZADANIA WŁASNE
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

22 000

22 000

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

22 000

22 000

§ 4270 – Zakup usług remontowych

22 000

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

22 000

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

87 040

85 670

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

77 670

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

77 670

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

87 040

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

87 040

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

8 000

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 370

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

1 370

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1 370

UZASADNIENIE
Zwiększa się plan dochodów budżetu o 48 630 zł w związku z:
a) ponadplanowymi dochodami z następujących tytułów:
- zaległych wpłat za przyłącza wodociągowe – 650 zł,
- odsetek od środków na lokatach terminowych – 8 619 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 361 zł
b)

przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leontyna w kwocie 39 000 zł./pismo od

Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr.RW-RM-II.7153.1.82.2011.SW/
Ponadplanowe dochody przeznacza się na dofinansowanie zakupu radiowozu dla
Komisariatu Policji w Dobrem – 9 630 zł.
Przeniesień planu wydatków dokonuje się w związku z niezakwalifikowaniem
wniosków o dofinansowanie z PROW na montaż paneli słonecznych. Uwolnione środki
w kwocie 87 040 zł przeznacza się na:
- wykonanie dokumentacji projektowej chodników we wsi Turek – 8 000 zł,
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji – 1 370 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym

i budowę sieci kanalizacyjnej

w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym – 77 670 zł.
Środki z modernizacji SUW Mistów (inwestycja) przenosi się na wykonanie remontu
filtra, układu technologicznego i udzielenie instruktażu technologicznego dla konserwatora
obsługującego stację w Mistowie – 22 000 zł.
W ramach przyznanej dotacji na prowadzenie ewidencji ludności przenosi się 2 530 zł
z wynagrodzeń i pochodnych na bieżące wydatki z zakresu ewidencji ludności.

