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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/ 342 /2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia  
2021r.  zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok. 
 
I. Dochody 
 
Dochody bieżące 
 
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w związku z zagrożeniem braku wykonania planu  

z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000 
zł. 

 
2. Dział 750 – Administracja publiczna – z uwagi na zagrożenie braku wykonania planu z tytułu 

wynajmu pomieszczeń zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł.  
 

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa 
się plan dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów 
z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 
Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi    27.000 zł 
Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi   100.000 zł 
 

Dochody majątkowe 

1. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.490.284,91 zł  
w związku z podpisaniem umowy Nr RFRD/170/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. na 
dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od 
km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz 
z infrastrukturą techniczną” - dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

2. Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł z tyt. 
przyznania Gminie Jaktorów środków na uzupełninie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem 
na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - zgodnie 
z pismem Ministra Finansów  Nr.ST3.4751.6.2021.W 

 
 
II.  WYDATKI 
 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 
 
Wydatki bieżące 
 
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii.  
 

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii. 
 

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków  

o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do sprzętu 

służącego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. 

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi   73.000 zł 
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Wydatki majątkowe 
 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej  
w Gminie Jaktorów”. 

 
2. Dział 600 – Transport i łączność  – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.490.284,91 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej  
w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz 
Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną” 

 
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi   1.790.284,91 zł 
 
 
 
       
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Mirosław Byczak  


