UCHWAŁA Nr 179/VII/2016
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 446), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 885 ze zm. ) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 448 404 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 94 876 507 zł
z tego:
1) bieżące
84 529 229 zł
2) majątkowe
10 347 278 zł
§ 2.
1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem 448 404 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 93 236 507 zł
z tego:
1) bieżące
75 779 407 zł
2) majątkowe
17 457 100 zł
§ 3.
1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4
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.
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Uzasadnienie
Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2016 rok dotyczą:
Ad § 1. – zmian i zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 448 404 zł , w tym:
244 131 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z informacji Ministra Finansów
141 173 zł – zwiększenie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie
z informacją Ministra Finansów,
63 100 zł – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne wynikające z decyzji
Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie wychowania
przedszkolnego
Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków ogółem na kwotę 448 404 zł, w tym:
1) w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 436 404 zł, w tym:
252 000 zł - z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci,
18 600 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego z uwagi na
zwiększoną liczbę dzieci,
65 804 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną
lub prawną inną niż j.s.t.,
100 000 zł – zwiększenie środków na wydatki związane z administrowaniem budynkami komunalnymi,
178 882 zł – przesunięcia środków między rozdziałami w planach finansowych SP Nr 1, SP Nr 2 i Gimnazjum
Nr 1 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pacy dla dzieci,
2)
w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 12 000 zł
z przeznaczeniem na projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie jezdni i chodnika
w ul. „Bez nazwy” ( dz. Ew. 25/30 w Obr. 10 ), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
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