Projekt

UCHWAŁA NR ............-.-. /2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt4ustawy
zdnia
8 marca
(t.j. Dz. U. 2022.559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

1990r.
osamorządzie
o finansach publicznych

gminnym
(t.j. Dz. U.

$ 1. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2022 rok:
1. Zwiększa się przychody budżetu miasta na $ $ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt.6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta
o kwotę o kwotę 381 335,75 zł.
2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 381 335,75 zł, którego źródłem pokrycia
będą wolne środki pieniężne określone w ust.1.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy
pomocy społecznej w $ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 381 335,75 zł.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z otrzymanymi w marcu br. wnioskami o skierowania mieszkańców do Domu Pomocy
Społecznej zabezpiecza się brakujące środki w kwocie 381 335,75 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna,
rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej.
Obecny plan na 1 840 000 zł zabezpiecza w paragrafie 4330 koszt zakupu usług dla 33 podopiecznych
na okres całego roku budżetowego.
Roczny koszt pobytu w DPS jednej osoby to kwota około 56 000,00 zł (przy 100% odpłatności np.
w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy - miesięczny koszt pobytu wynosi
4629,61 zł; roczny 55 555,32 zł).
Kwota 381 335,75 zł zapewni możliwość wydania decyzji o skierowanie 6 mieszkańców do DPS na
okres od | marca 2022 r. do końca roku budżetowego. Zwiększony plan wydatków zabezpieczy również
koszt realizacji wydanych na dzień 12 kwietnia br. postanowień sądowych o skierowania do DPS
w 2022 r.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
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