UCHWAŁA NR XXV/182/2017
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 8 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. Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 65 093 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o 7 749 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 65 093 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 7 749 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 23 060 139,48 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 21 380 990,48 zł,
b) majątkowe w kwocie 1 679 149,00zł.
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 24 571 618,48 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 19 500 851,01 zł,
b) majątkowe w kwocie 5 070 767,47 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 pt. „Plan
wydatków majątkowych w 2017 roku” polegające na dodaniu:
a) pozycji nr 23 pn „Zakup kserokopiarki” zapisując środki w kwocie 7 749,00 zł,
b)

pozycji nr 24 pn „Urządzenie placu zabaw w Górach” zapisując środki w kwocie 8 700,47 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady:
(-) Artur Sobótka

UZASADNIENIE
Zmian w budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się w związku z:
- Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów:
a) Nr FIN.I.3111.14.7.2017 z dnia 16 marca 2017 roku zmniejszającym plan dotacji na wychowanie
przedszkolne o 91 014,00 zł,
b) Nr FIN.I.3141.21.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku dokonującym zmiany przeznaczenia środków
z obsługi Programu Rodzina 500+ na zakup kserokopiarki marki Konica Minolta Bishub 227 –
7 749,00 zł,
- decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie przyznającą środki na dofinansowanie zadania
„Ekologiczny mieszkaniec gminy Jakubów – promocja ekologicznych postaw wśród mieszkańców
gminy Jakubów” w kwocie 6 670,00 zł,
- wprowadzeniem środków z tytułu zwrotów za zatrudnienie osób z Urzędu Pracy i KZP – 27 000,00 zł,
środki zostają przeznaczone na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jakubów
na lata 2017-2023,
- wnioskiem sołectwa Góry w sprawie zmiany przeznaczenia środków FS na 2017 rok z „Zakupu
materiałów do remontu budynku wiejskiego” na „Urządzenie placu zabaw” – 8 700,47 zł.

Wiceprzewodniczący Rady:
(-) Artur Sobótka
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