UCHWAŁA NR ............... 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 na $ $ 950 Wolne środki, o których mowa wart.217 ust.2
pkt.6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta
o kwotę o kwotę 294.841,95 zł.
2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 294.841,95 zł, którego źródłem pokrycia
będą wolne środki pieniężne określone w ust.1.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi
publiczne gminne o kwotę 1.705.551,00 zł na realizację projektu pn. ,„, Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr
111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00", w tym

w $6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - o kwotę
1.705.551,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi
publiczne gminne, na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa
w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00” o kwotę 2.000.392,95 zł; z tego
w $ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 2.000.392,95 zł.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr

1d: A8227C97-2C0E-4525-A98D-9CBC65DD3ZCAD. Projekt

Waldemar

Paluch

Strona |

Uzasadnienie
W związku z ogłoszeniem decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok, wnosi się o wprowadzenie do budżetu miasta na
rok 2022 zadania pn. ,„ Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od
km 0+000,00 do km 0+897,00” do kwoty 2.000.392,95 zł; w tym z dofinansowania 1.705.551,00 zł.
Łączna wartość zadania to kwota 2.842.585,13 zł; w tym do realizacji w roku 2023 - 842.192,18 zł,
w całości ze środków własnych Gminy Miejskiej Jarosław.
Łączna wartość zadania: 2.842.585,13 zł, w tym = dofinansowanie do 60% t.j. 1.705.551,00 zł — do
wykorzystania w całości w roku 2022.
Wkład własny Gminy Miejskiej Jarosław — 1.137.034,13 zł; wtym do wykorzystania w 2022 roku 294.841,95 zł, w 2023 roku - 842.192,18 zł.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
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