
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 maja 2020r. 

zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok 

                                                                                                                                                         
 
Dochody - bieżące  
 

 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 

92.280,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 

na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie 

przez gminę w I terminie płatniczym 2020r - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.1.18.2020 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów. 

 
WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1.  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o 

kwotę 92.280,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 

rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych 

w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020r - zgodnie z pismem Nr WF-

I.3111.1.18.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów.  

 

2. Dział 852 – Pomoc społeczna – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziałów kwotę 80.004 zł  

 z tego:  
 w ramach zadań własnych na: 

- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (konieczność zmian wynika z objęcia 

w/w formą pomocy większej liczby osób w stosunku do planowanej) – 40.000 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne – 20.000 zł,  

- pokrycie opłaty pocztowej dot. realizacji wypłat świadczeń gotówkowych przekazem 

pocztowym w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 – 15.000zł, 

- zabezpieczenie środków na odpis z tyt. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
w związku ze zmianą kwoty obowiązującej w 2020r. – 4.320 zł 
 w ramach zadań zleconych na:   

- finansowanie wynagrodzeń osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 
684 zł.  

 

3. Dział 855 – Rodzina – w ramach zadań własnych przenosi się między paragrafami  

w obrębię rozdziałów kwotę 500 zł z tego na zabezpieczenie środków na odpis  

z tyt. ZFŚS w związku ze zmianą kwoty obowiązującej w 2020r - 279 zł  

oraz na dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej – 221 zł. 

 Ponadto w ramach zadań zleconych przenosi się między paragrafami w 

obrębie rozdziałów kwotę 778 zł z tego na zabezpieczenie środków na odpis z tyt. ZFŚS 



w związku ze zmianą kwoty obowiązującej w 2020r – 558 zł oraz na dofinansowanie 

wynagrodzenia osób realizujących program „Rodzina 500+” – 220 zł.   

 W/w zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki  
o kwotę 2.400 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne 
i celowe z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika 
przyrody sosny zwyczajnej rosnącej na terenie gminy Jaktorów. 

 

 

Razem zmniejszenie wydatków – 83.682 zł  

Razem zwiększenie wydatków – 175.962,98 

 
 
 
        Wójt Gminy  
    
       Maciej Śliwerski      
 


