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Uzasadnienie do Uchwały Nr XX168/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 
2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok. 
 
 
I. DOCHODY 
 
Dochody bieżące 
 
W planie dochodów bieżących  wprowadza się  następujące zmiany: 
 

1. Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększa się o kwotę 4.200 zł dochody gminy z tytułu 
dotacji z środków unijnych i krajowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 
koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” .  

 Środki unijne wyniosą kwotę 3.570 zł, a środki krajowe – 630 zł. Powyższe kwoty zostały 
ustalone na podstawie pisma Urzędu M. St. Warszawy Biuro Funduszy Europejskich  
i Rozwoju Gospodarczego o finansowaniu tego wydatku w latach 2020-2022.  

 

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie –- zwiększa się o kwotę 69.995,20 zł dochody gminy 
z tytułu zawartej z Centrum Polska Cyfrowa Umowy Nr 2325/2020 o dofinansowanie projektu 
grantowego, pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 
1:„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach”. 

 
3. Dział 852 – Pomoc społeczna –- zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie wyższej od planowanej na 2020r. (dochody 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie). 

 
4. Dział 855 – Rodzina –- zwiększa się o kwotę 25.000 zł wpływy z tytułu zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie wyższej od planowanej na 2020r. (dochody 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie). 

 
 
Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi kwotę 109.195,20 zł. 
 
 
II.  WYDATKI 
 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 
 
Wydatki bieżące  
 

 
1. Dział 400 – Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz  

i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.200 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu wody. 

 
2. Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększa o kwotę 6.000 wydatki gminy  

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenie koordynatora projektu „Stworzenie warunków 
dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (środki unijne wyniosą kwotę 3.570 zł, środki 
krajowe – 630 zł, środki własne gminy 1.800 zł. Powyższe kwoty zostały ustalone na 
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podstawie pisma Urzędu M. St. Warszawy Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju 
Gospodarczego o finansowaniu tego wydatku w latach 2020-2022. 

 
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie 

projektu grantowego, pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego” zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony ze środków 
własnych gminy w kwocie 70.000 zł.  

 
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na realizację ww. zadania o kwotę 69.995,20 zł 
(kwota pozyskanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 
1:„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach”). Planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu 
oraz dostępu do Internetu (dla uczniów) umożliwiającego kształcenie w systemie zdalnego 
nauczania. 

 

4. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł  
z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych 
(wydatek realizuje Urząd Gminy w Jaktorowie). 
 

5. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na 
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wydatek realizuje 
Urząd Gminy w Jaktorowie). 

 
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpiecza się kwotę 70.000 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii (oświetlenie ulic  
w gminie). 

 
Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi kwotę    70.000,00 zł. 
Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi kwotę  342.195,20 zł. 
 
 
Wydatki majątkowe  
 
1.  Dział  600 – Transport i łączność – w wyniku aktualizacji harmonogramu - zmniejsza się 

wysokość wydatków niekwalifikowanych oraz zwiększa się wysokość wydatków 
kwalifikowanych (realizowanych ze środków własnych gminy) dot. projektu pn.:  
„Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. 
Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719  
w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 
- o kwotę 54.297,99 zł. 

 
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z brakiem 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych rezygnuje się z realizacji zadania pn.: 
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – 
gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – 
300.000 zł. 
 

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł, na realizację 
zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na: „Zakup aparatu USG  
do badań diagnostycznych”. Po zmianie plan wydatków na realizację zadania wynosi 
300.000 zł. 
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4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków  
o kwotę 37.000 zł, z tego na zadania: 

 
a) „Zakup frezarki typ FP 20 do frezowania pni drzew” – 17.000 zł, 
b) „Zakup kosiarki tylno-bocznej kompatybilnej z ciągnikiem rolniczym Belarus 

stanowiący własność gminy Jaktorów” – 20.000 zł. 
       
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi kwotę 354.297,99 zł. 
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi kwotę   191.297,99 zł. 
 
         
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
          
          Mirosław Byczak 


