
          
    U C H W A Ł A   Nr XXV/ 168 /2020        

Rady Gminy Jaktorów  z dnia 9 czerwca 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok  2020 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  i pkt.9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ) oraz art. 211,  art. 212, art. 217, art. 
236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869  
z późń. zm. ),  Rada Gminy  Jaktorów uchwala, co następuje: 

                 
      § 1 

 
W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2020  Nr XX/ 132 /2019  Rady  
Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 109.195,20 zł.  
      Plan dochodów po zmianie wynosi     103.932.767,10 zł      

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.195,20 zł, tj. do kwoty 90.925.714,47 zł 
2) dochody majątkowe  wynoszą  13.007.052,63 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały, zmieniającej załącznik nr 1 do  Uchwały      
         Budżetowej pn. Dochody na  2020 rok. 
 
  2.  Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 424.297,99 zł oraz zwiększa się  o kwotę 

533.493,19 zł 
       Plan wydatków  po zmianie wynosi       115.731.134,24 zł 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę  70.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 342.195,20 
zł, tj. do kwoty 84.526.783,43 zł,  

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 354.297,99 zł oraz zwiększa się o kwotę 
191.297,99 zł, tj. do kwoty 31.204.350,81 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do  
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu na 2020 rok. 

 

 3.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3  
do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 
majątkowe na 2020 rok. 

 
      § 2 
 
Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych  w 2020r, tj.  zwiększa się plan dotacji o kwotę 100.000 zł. 
Plan dotacji po zmianie wynosi kwotę 2.804.870,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały  Budżetowej na rok 2020.   
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 
 

§ 4   
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Mirosław Byczak 


