Projekt

UCHWAŁA NR .........-1--.- 12022
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 704.746,77 zł na $ 906 Przychody jednostek
samorządu terytorialnego z wynikających zrozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy
idotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - jako
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych otrzymane w 2021 roku w związku zrealizacją projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Jarosławiu” o kwotę 704.746,77 zł.
2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 704.746,77 zł, którego źródłem pokrycia
będą niewykorzystane środki pieniężne określone w ust.1.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na realizację projektu
„Budowa

Punktu

Selektywnego

Zbierania Odpadów

Komunalnych

w Jarosławiu”

o kwotę

704.746,77 zł;

z tego:
1) w $ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 171.576,61 zł,
2) w $ 6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
533.170,16 zł;

- o kwotę

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wnosi się ozmiany w budżecie, które urealnią plan wydatków Miasta Jarosławia w zakresie
określonym w treści przedstawionego projektu uchwały. Zwrot dotacji - 533.170,16 zł jest czynnością
wynikającą z umownej procedury związanej z niewykorzystaniem kwoty zaliczki (otrzymanej w grudniu
2021 roku) w okresie 3 miesięcy od jej wpływu na rachunek bankowy Miasta Jarosławia. Zwrot zaliczki
nie ma wpływu na finalną wielkość dotacji przyznanej na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu.
Na kwotę 171.576,61 zł wykonawca zadania inwestycyjnego złoży fakturę za wykonane roboty
budowlane, ajej realizacja z zachowaniem 3-miesięcznego terminu dysponowania zaliczką, pozwoli
pozostałe na rachunku środki wykorzystać na zapłatę wykonawcy.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
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