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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/ 269 /2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 
2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok. 
 
 
WYDATKI 
 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 
 
Wydatki bieżące - zwiększenia 
 

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

plan wydatków o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na dostawę kompletów 
wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody  
z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów. 
 

2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o  kwotę 200.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych. 
 

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000 
zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty (przejęte pod publiczne drogi 
gminne) przeszłe z mocy prawa na własność Gminy Jaktorów. 
 

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 90.000 zł z tego na :  
- dofinansowanie zakupu sprzętu i odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

– 40.000 zł (w tym dla OSP w Jaktorowie 20.000 zł oraz OSP w Międzyborowie – 20.000 
zł). Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny, którego wniesienie jest warunkiem 
przyznania pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie 
OSP-2021, 

- remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie – 50.000 zł.  
   
Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.400.000 zł  
 
Wydatki majątkowe  
 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV” 

zabezpiecza się kwotę 250.000 zł 

2. Dział  600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.830.000 zł,  
w tym na realizację zadania pn.: 

 
a) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej 

ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych 
"- 120.000 zł, 
 

b) „Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów – 300.000 
zł, 
 

c) „Opracowanie koncepcji rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina oraz ul. Golczyka w 
m. Międzyborów” – 10.000 zł, 

 
d) „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare 

Budy i ul. Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy w Gminie Jaktorów” – 1.000.000 
zł, 
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e) „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci 

światłowodowej w gminie Jaktorów” – 400.000 zł, 
 

 
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie –  zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł  

na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na 
budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Jaktorowie”. 

 
4. Dział 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 330.000 zł  

na realizację zadania, pn.:  
 

a) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na:  ”Zakup 2 sztuk 
respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko – foteli dla pacjentów 
dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim" – 130.000 zł, 

 
b) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na : „Zakup stołu 

zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim" – 200.000 zł. 

 
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o 

kwotę 150.000 zł na realizację zadania, pn.: „Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem 
(pług) do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Jaktorów”. 

 
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 2.580.000 zł 
 
  Źródłem sfinansowania  wydatków  budżetowych są wolne środki w kwocie 
3.980.000 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, 
zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 
terytorialnego za 2020 rok wyniosła 17.079.491,60 zł). Po wprowadzonych zmianach  
do rozdysponowania pozostają wolne środki w wysokości 394.048,44 zł. 
        
 
         
 
         
 


