UCHWAŁA Nr 234/VIII/2020
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 80 225 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem
139 560 117 zł
z tego:
1) bieżące
128 529 728 zł
2) majątkowe
11 030 389 zł
§ 2.
1. Wprowadza się zmiany i zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 80 225 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem
144 032 380 zł
z tego:
1) bieżące
126 077 885 zł
2) majątkowe
17 954 495 zł

§ 3.
1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Uzasadnienie
Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2020 rok dotyczą:
Ad § 1. Zmiany i zmniejszenia dochodów budżetu ogółem o kwotę 80 225 zł,
- 60 448 zł. – zmniejsza się dochody majątkowe w rozdz.70005 dot. przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w
związku z planowanymi mniejszymi wpływami;
- 19 777 zł. – zmniejsza się dochody bieżące w rozdz.80101 dot. realizowanego przez Szkołę
Podstawową Nr 3 projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów Podwyższenie umiejętności uczniów”- w związku z pandemią Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji wyraziła zgodę na wyjazd do Madrytu na rok przyszły;
- 2 318 916 zł. – przesunięcie dochodów majątkowych z rozdz.75814 do rozdz.75816 dotyczących
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Ad § 2. Zmiany i zmniejszenia w zakresie wydatków o kwotę 80 225 zł. w tym:
- w zakresie planowanych wydatków bieżących:
- 80 225 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz.80101 dot. realizowanego przez Szkołę
Podstawową Nr 3 projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów Podwyższenie umiejętności uczniów”- w związku z pandemią Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji wyraziła zgodę na przesunięcie wyjazdu do Madrytu na rok przyszły;
- 4 000 zł. – przesunięcie wydatków bieżących z rozdz.85416 do rozdz.85404 w związku ze
zwiększoną liczbą dzieci , dla których planowane jest wczesne wspomaganie;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych przesunięcia wydatków oraz zmiana nazwy zadań
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i wyjaśnieniami.
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