
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/259/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019r. 

poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/231/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

budżetu Gminy Jarocin na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 106) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 225.953.639,60 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 215.062.939,60 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 10.890.700,00 zł,  

w tym dochody ze sprzedaży majątku 3.030.014,00 zł. 

2. Dochody budżetu w podziale na dochody własne, zlecone i porozumienia określa załącznik nr 1 do 

uchwały. 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w wysokości 63.863.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.016.008,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 

3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 

w wysokości 111.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5; 

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 7.710.686,00 zł.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 256.899.314,60 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie 197.118.918,72 zł,  w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.610.412,00 zł, 

b) dotacje 30.911.261,00 zł, 
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c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.603.757,00 zł, 

d) wydatki na obsługę długu 2.842.000,00 zł, 

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 122.000,00 zł, 

e) pozostałe wydatki 56.151.488,72 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 59.780.395,88 zł, w tym na: 

a) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 

na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 

finansowych 23.470.557,00 zł, 

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.115.013,88 zł, 

c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.615.500,00 zł, 

d) dotacje 5.494.325,00 zł, 

e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych 75.000,00 zł, 

f) środki przekazane przez jst na inwestycje 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Wydatki budżetu w podziale na wydatki własne, zlecone i porozumienia określa załącznik nr 2 

do uchwały. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi 

ustawami w wysokości 63.863.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 1.016.008,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 

3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 

w wysokości 111.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5; 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 11.243.096,00 zł.”; 

3) )§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 30.945.675,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji 

obligacji 19.520.364,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 11.425.311,00 zł”; 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.427.971,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 26.987.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 8.”; 

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

8) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 

9) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, 

10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 

11) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, 

12) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Jarocinie 

(-) Rajmund Banaszyński 
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