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Projekt

UCHWAŁA NR................ /2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt4ustawy
zdnia
8 marca
1990r.
osamorządzie
gminnym
(t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
$ 1. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2022 rok:
1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 859.694,29zł na $ 905 Przychody jednostek
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów iwydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - jako niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - pochodzące z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021 roku o kwotę 859.694,29 zł.
2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 859.694,29
będą niewykorzystane środki pieniężne określone w ust.1.
3. Zwiększa

się

wydatki

budżetu

miasta

wdziale

zł, którego źródłem pokrycia

65/ Ochrona

zdrowia,

rozdziale

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi; w tym:

1)$ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł,
2) $ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

449.694,29 zł,

3)$ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 400.000,00 zł.
4. Zmiany określone w ust. 3 dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
zdnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym
wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- 119.546,25 zł.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wprowadzenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok wynika z uzyskania
w 2021 roku dochodów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych w wysokości większej
o 859.694,29 zł niż zrealizowane wydatki.
Występująca nadwyżka jest konsekwencją rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach. Są to
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych,
które powinny zostać przeznaczone na wydatki związane z systemem przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2022 r.; w tym na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania
alkoholu.
Nadwyżkę w wysokości 859.694,29 zł planuje się przeznaczyć na realizację we wszystkich szkołach
podstawowych Gminy Miejskiej Jarosław następujących programów:
1) taniec i robotyka w jarosławskich szkołach podstawowych,
2) zajęcia szachowe w jarosławskich szkołach podstawowych,
3) zajęcia z lekkoatletyki w jarosławskich szkołach podstawowych,
4) rowerem przez Jarosław.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
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