
 
    U C H W A Ł A   Nr XL/ 300 /2021  
   Rady Gminy Jaktorów  z dnia 9 września 2021 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021 
 

 

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 3a,  art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. d  ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 
212, art. 215, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 305),  Rada Gminy  Jaktorów uchwala, co następuje: 

                 
      § 1 

 
W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2021  Nr XXXII/ 230 /2020  Rady  
Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 65.000 zł.  
      Plan dochodów po zmianie wynosi    109.167.516,26 zł      

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65.000 zł, tj. do kwoty 97.170.107,18 zł, 
2) dochody majątkowe wynoszą 11.997.409,08 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały, zmieniającej załącznik nr 1 do  Uchwały      
         Budżetowej pn. Dochody na  2021 rok. 
 
  2.  Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 190.000 zł oraz zwiększa się wydatki 

budżetu Gminy o kwotę 255.000 zł 
       Plan wydatków  po zmianie wynosi    122.547.007,86 zł 

1) wydatki bieżące wynoszą 90.417.472,38 zł,  
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 190.000 zł oraz zwiększa się o kwotę  

255.000 zł tj. do kwoty 32.129.535,48 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do  
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu na 2021 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 2021 rok. 

 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

  
 
 

 
 


