
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 maja 2020r. 

zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok 

                                                                                                                                                        
Dochody - bieżące  
 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dotację celową o kwotę 12.012 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie 

usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie 

z pismem Nr WF-I.3111.17.14.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie Wydział Finansów. 

 
 
WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 
 

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie - w związku z koniecznością dokonania korekty 
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniku zmniejszenia kwoty 
bazowej dla nauczycieli, służącej do obliczenia odpisu na 2020 rok przenosi się środki 
w  kwocie 108.848 zł z tego w planie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie 
kwotę 47.559 zł z przeznaczeniem na zakup energii, oraz w planie wydatków Zespołu 
Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 61.289 zł z przeznaczeniem  
na wynagrodzenia osobowe pracowników.  
 Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie  
przenosi się  środki w kwocie 75.000 zł w związku z koniecznością dokonania korekty 
środków zabezpieczonych na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oraz 
zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków 
dydaktycznych i książek w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego. 
 

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa  
się wydatki o kwotę 6.000 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – 
Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu gazu i energii 
elektrycznej.  
 

 

3. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.012 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie 

usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie 

z pismem Nr WF-I.3111.17.14.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie Wydział Finansów. 

 
 



4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - w związku z koniecznością dokonania 
korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniku zmniejszenia 
kwoty bazowej dla nauczycieli, służącej do obliczenia odpisu na 2020 rok przenosi  
się środki w  kwocie 7.396 zł z tego w planie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Jaktorowie kwotę 4.669 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, 
oraz w planie wydatków Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 2.727 zł  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.  
 
 

Razem zmniejszenie wydatków –  200.244 zł,  
Razem zwiększenie wydatków –   212.256 zł.  

 

 
            Wójt Gminy  
      
        Maciej Śliwerski  
 


