UCHWAŁA NR ................ 12022
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
1990r.
osamorządzie
(t.j. Dz. U. 2022.559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

gminnym
(t.j. Dz. U.

$1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę
$ 000,00 zł; w tym w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w $ 2057 Dotacja
celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa wart. 5 ust. 3 pktŚlit. ai b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - o kwotę - 5 000,00 zł;
$ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na finansowanie uczestnictwa w projekcie "System
monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP" o kwotę 5 000,00 zł; w tym w $ 4707- Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5 000,00 zł.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Podpisana Umowa Uczestnictwa pomiędzy Miastem Jarosław a Związkiem Miast Polskich z dnia
17 lutego 2022 roku umożliwi otrzymanie środków na pokrycie kosztów finansowania uczestnictwa w
projekcie "System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP".
Planowana kwota dotyczy zwrotu poniesionych przez Miasto Jarosław kosztów podróży związanych z
udziałem w szkoleniach stacjonarnych uczestników szkoleń - pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych JST, na zasadach określonych w wymienionej umowie. Szkolenia będą się odbywały
zgodnie z ramowym programem szkoleń określonym w załącznikach do umowy.
Wielkość planowanej dotacji przyjęta została na podstawie planowanych szkoleń i orientacyjnych
kosztów jednostkowych.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
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