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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/ 329 /2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia  
2021r.  zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok. 
 
I. Dochody 
 
Dochody bieżące 
 
1. Dział 758 – Różne rozliczenia  

 
a) zwiększa się o kwotę 221.931 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2021 rok (z tytułu 

wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów 
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części 
oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok) - zgodnie z pismem Ministra Finansów  
Nr.ST5.4751.25.2021.15g,  

 
b) zwiększa się o kwotę 1.229.039 zł dochody bieżące w ramach uzupełnienia subwencji 

ogólnej dla JST w 2021 roku. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ 
stanowiący JST. Ww. środki proponuje się przeznaczyć na lokaty (rozchody), które 
uzupełnią przychody 2022 roku – kwota zwiększenia zgodna z pismem Ministra 
Finansów  Nr.ST5.4751.5.2021. 

 
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – z uwagi na zagrożenie braku wykonania planu 

zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.762 zł (z tytułu opłat za korzystanie  

z wyżywienia w przedszkolu) oraz jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących  

w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów  o kwotę 3.762 zł ( w tym z tytułu: 

opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, wynagrodzenia płatnika za terminowe 

wpłaty z tyt. podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, 

kosztów wysłanych upomnień o zaleganiu z opłatami za przedszkole) - zgodnie  

z wnioskiem Nr ZS-P.3.31.15.2021 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie. 

3. Dział 855 - Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu uzyskania 

środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania 

określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

2021 rok (na podstawie Umowy Ne WPS-IV.946.2.39.2021 z dnia 9 grudnia 2021r.). 

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie. 

 

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi        3.762,00 zł 
Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi  1.457.732,00 zł 
 

Dochody majątkowe 

1.  Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 

419.100 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań 

inwestycyjnych – rozwój szkolnej infrastruktury: „Laboratoria przyszłości”, zgodnie  

z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia  

na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających  

na rozwijaniu szkolnej infrastruktury). Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 

podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  

2.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem 
aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-05 o dofinansowanie Projektu pn. 
„Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” z terminem realizacji finansowej zadania 
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do dnia 31.12.2022r. - zmniejsza się plan dochodów na 2021 rok o kwotę 8.920.701,82 zł 
(w tym: środki unijne – 7.484.045,91 zł, środki krajowe – 1.436.655,91 zł). W bieżącym roku 
planuje się pozyskać środki w wysokości 392.912,41 zł (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł 
oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 78.582,48 zł). 

 
Razem zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi        8.920.701,82 zł 
Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi            419.100,00 zł 
 
 
II.  WYDATKI 
 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 
 
Wydatki bieżące 
 
1. Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z uwagi 

na rezygnację z realizacji zadania pn. „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Jaktorów na 
lata 2022-2030„. 

 
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.931 zł z tytułu 

zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej  (z tego ZSP w Jaktorowie 121.931 zł, 
ZSP w Międzyborowie 100.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
materiałów, usług oraz kosztów energii.  
 
 Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie 
oszczędności wynikające z braku realizacji godzin ponadplanowych w świetlicy szkolnej  
(uzyskane z uwagi na zdalne nauczanie)  w kwocie 47.293 zł  przeznacza się na realizację 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów szkoły podstawowej.   
 Jednocześnie w tym samym dziale przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami 
kwotę 1.800 zł na dofinansowanie kosztu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy 
Jaktorów w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Brwinów.  
 

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Jaktorowie zmniejsza się plan wydatków  w kwocie 47.293 zł   
z przeznaczeniem  na realizację zadań w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 

 
4. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu uzyskania 

środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania 
określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
na 2020 rok (na podstawie Umowy Ne WPS-IV.946.2.39.2021 z dnia 9 grudnia 2021r.). 

 
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy 

paragrafami w ramach działu kwotę 5.000 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania zbiornicy sanitarnej w Mszczonowie (zgodnie z zawarta umową). 

 Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę: 

a) 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa i części zamiennych  

do sprzętu służącego utrzymaniu porządku i czystości w  gminie, 

b)  434.355,57 zł na dofinansowanie zakupu energii (dot. oświetlenia ulicznego).  

 

Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi   64.093,00 zł 
Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi   723.379,57 zł 
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Wydatki majątkowe 
 
 
1.  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 840.000 zł  

na realizację zadania pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach 
Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski 
Gminy Jaktorów (P)” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 840.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie 
Jaktorów” 

 
 
2.  Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 419.100,00 zł  
z przeznaczeniem na: 
 
a) Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych 

uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w ramach programu Laboratoria 
Przyszłości – 216.600,00 zł, 

 
b) Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych 

uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości – 202.500,00 zł. 

 
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– w związku z podpisaniem 

aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-05 o dofinansowanie Projektu pn. 
„Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” z terminem realizacji zadania do dnia 
31.12.2022r. - zmniejsza się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 9.355.057,39 zł (w tym 
wydatki finansowane z: środków unijnych – 7.484.045,91 zł, środków krajowych – 
1.871.011,48 zł (w tym środki mieszkańców – 1.436.655,91 oraz wkład własny gminy – 
434.355,57 zł).  
W bieżącym roku na sfinansowanie projektu technicznego instalacji planuje się wydatkować 
środki w wysokości 392.912,41 zł (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł, z tyt. środków 
krajowych (wpłat mieszkańców) – 78.582,48 zł.  
Stosowne zmiany dotyczące realizowanego zadania wprowadzono w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 

 
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi   10.195.057,39 zł 
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi       1.259.100,00 zł 
       
         
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Mirosław Byczak  


