Projekt

UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1. 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 216 446,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 943 155,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 93 086,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 1 066 515,00 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 30 640 232,35 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 28 396 818,35 zł,
b) majątkowe w kwocie 2 243 414,00 zł.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst
wynoszą – 8 192 015,23 zł.
2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 608 000,34 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 27 529 297,60 zł,
b) majątkowe w kwocie 4 078 702,74 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
jst wynoszą 8 192 015,23 zł.
§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 rok pn. ,,Plan wydatków
majątkowych w 2020 roku”, polegające na:
a) w poz. nr 7 pn. „Przebudowa ul. Spacerowej w Jakubowie” zwiększa się środki własne
o 21 400,00 zł,
b) w pozycji Nr 9 pn. „Zakup altany drewnianej w Antoninie” zwiększa się nakłady ogółem
i środki od innych jst o 10 000,00 zł,
c) w pozycji Nr 11 pn. „Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Kamionce” zwiększa się nakłady
ogółem i środki od innych jst o 10 000,00 zł,
d) w pozycji Nr 20 pn. „Zakup kontenera mieszkalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
w sołectwie Turek” zwiększa się nakłady ogółem i środki od innych jst o 10 000,00 zł,

e) w pozycji Nr 22 pn. ,,Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Łaziska, gm. Jakubów” zmniejsza się środki ogółem i środki własne
o 25 400,00 zł,
dodaje się pozycję;
f)

Nr 23 pn. ,,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w Jakubowie” zapisując środki ogółem w kwocie 151 500,00 zł, w tym środki własne
51 500,00 zł i środki od innych jst. w kwocie 100 000,00 zł,

g) Nr 24 pn. ,,Dotacja na przebudowę drogi powiatowej 2212 W Jędrzejów–Jakubów-Dobre
w miejscowości Nowy Jędrzejów od km 0+045 do km 0+240” zapisując środki własne
w kwocie 50 000,00 zł,
h) Nr 25 pn. ,,Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego
Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica” zapisując środki ogółem w kwocie
515 400,00 zł, w tym środki własne – 66 254,00 zł, środki z UE – 313 155,00 zł i inne środki –
135 991,00 zł.
Jednolity tekst Załącznika Nr 3 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W Tabeli Nr 3a do ww. uchwały pn. „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
w latach 2020 – 2024” dokonuje się zmian polegających na:
a) wykreśleniu pozycji nr 5 pn. „Dotacja dla gminy Stara Kornica na projekt „Energia dla
przyszłości – Odnawialne źródła energii”
b) w pozycji nr 6 pn. Wykonanie projektu technicznego i budowa Filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jakubowie na działce położonej w miejscowości Wiśniew gm. Jakubów –
zwiększa się nakłady ogółem i środki własne w roku 2020 o 3 000,00 zł.
Ujednolicony tekst Tabeli Nr 3a stanowi Załącznik Nr 4.
§ 5. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków założonych w Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050 z zadania
pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łaziska” –
zmniejszenie o 25 400,00 zł na zadania:
- „Przebudowa ul. Spacerowej w Jakubowie” – zwiększenie o 21 400,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Jakubowie ul. Spokojna – zwiększenie o 4 00,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok w związku z:
1. Podpisaniem umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na:
a) remont tynków, instalacji elektrycznej oraz stolarki drzwiowej w budynku OSP Wiśniew –
14 000,00 zł,
b) dofinansowanie zadań ujętych w Funduszu Sołeckim 5 sołectw z „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”, tj. na:
- montaż altany drewnianej w Antoninie – 10 000,00 zł,
- budowę kontenera (świetlicy) w Kamionce – 10 000,00 zł,
- zakup sprzętu AGD do świetlicy oraz zakup ogrodzenia placu zabaw w Aleksandrowie –
10 000,00 zł,
- modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem placu
w Jędrzejowie Nowym – 10 000,00 zł,
- montaż kontenera (świetlicy wiejskiej) wraz z wyposażeniem w miejscowości Turek –
10 000,00 zł.
2. Podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na udzielenie dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka oraz opakowań
po nawozach – 17 500,00 zł.
3. Otrzymaniem

promesy

z

WFOŚiGW

na

dofinansowanie

zadania

na

usunięcie

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 30 384,00 zł.
4. Pismem z MUW WF – WF.I.3111.17.29.2020 przyznającym dotację na wypłaty dodatków dla
pracowników socjalnych GOPS-u – 7 092,00 zł.
5. Podpisaniem umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
z Mazowieckiego

Instrumentu

Wsparcia

Ochrony

Powietrza

MAZOWSZE

2020

–

na „Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w gminie Jakubów” – 100 000,00 zł.
6. Pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. przyznającym
12 530,00 zł subwencji z rezerwy subwencji oświatowej na pomoce dydaktyczne do Szkoły
Podstawowej w Wiśniewie.
7. Przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie
100 000,00 zł na „Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Jakubowie”.
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8. Wprowadzeniem dofinansowania z RPO „Odnawialne źródła energii w Gminie Jakubów”
w kwocie 313 155,00 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych
u mieszkańców i na 2 budynkach użyteczności publicznej, tj. na SUW Mistów i OSP Jakubów.
9. Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów w kwocie 14 940,00 zł z przeznaczeniem
na udział własny do projektu OZE.
Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- udział gminy do przebudowy drogi w Jędrzejowie Nowym – 50 000,00 zł,
- modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jakubowie – 51 500,00 zł,
- przebudowę ulicy Spacerowej w Jakubowie – 21 400,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej – ulica Spokojna w Jakubowie – 4 000,00 zł.
Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial
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