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UCHWAŁANR .......11124111101:RADY MIASTA JAROSŁAWIA

ZEANI Akona 2019r.
w sprawie zmiany planowanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506
z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 z późn.
zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
$ 1. W załączniku nr 3 do uchwały nr 42/V/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2019 r. Uchwała
budżetowa Miasta Jarosławia na rok 2019 zwiększa się dochody i wydatki planowanych dochodów własnych
iwydatków nimi finansowanych w roku 2019w dziale 801 OŚWIATA IWYCHOWANIE,
rozdziale
80104 Przedszkola o kwotę 2.100 zł, w tym w Miejskim Przedszkolu Nr 12 o kwotę 2.100 zł.
$ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
własnych na rok 2019 dokonuje
się na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 z
uwagi na uzyskanie środków w wysokości
2.100 zł jako odszkodowaniena z tytułu uszkodzenia budyn
ku przedszkola (oderwanie fragmentów
elewacji w kilku miejscach, porysowanie pleksi okiennej trzech
kwater okna oraz uszkodzenia płytek
klinkierowych ogrodzenia). Środki przeznaczone zostaną na napra
wę uszkodzeń w budynku przedszkola.
Środki wydatkowane zostaną zgodnie z uchwałą Nr 920/LXXVIII/
10 Rady Miasta Jarosławia
zdnia 26 września 2010r. w sprawie określenia gminnych
jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe, które gromadzą dochody
określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych docho
dów i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków
nimifinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwie
rdzania (z późn. zmian.).
W związku z powyższym wnosisię o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały
.
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