
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 

2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok 

                                                                                                                                                         
 
Dochody - bieżące  
 

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dotacji celowych na zadania 

własne o kwotę 9.907 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w roku 2020  - zgodnie z pismem Nr WF-

I.3111.15.21.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów. 

 

2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dotację celową o kwotę 8.000 zł 

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań tj. na dofinansowanie  wypłat zasiłków 

okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.19.2020 Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów. 

 

Razem zwiększenie dochodów – 17.907 zł.  

 
 

WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1. Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przenosi 
się między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 10.000 zł  z przeznaczeniem  
na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem usług remontowych. 
 

2. Dział 600 – Transport i łączność – z przeznaczeniem na zakup polisy ubezpieczeniowej 
OC z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych przenosi się między paragrafami kwotę 
1.500 zł. 

 

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.21.2020 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zwiększa  

się plan wydatków o kwotę 9.907 zł na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w roku 2020 tj. na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych 

pracowników. W tym zabezpiecza się dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  

w Jaktorowie kwotę 4.954 zł, a dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie  

kwotę 4.953 zł.  

 

4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł na realizację 

zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem 

Nr WF-I.3111.17.19.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

Wydział Finansów. 

 



5. Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody – przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 

6.300 zł z tego:  

- w związku z koniecznością dofinansowania projektu konstrukcji zabezpieczającej 

stabilność drzewa pomnikowego sosny zwyczajnej w Budach Michałowskich i zapłaty 

za wykonanie w/w konstrukcji - 3.900 zł,  

- z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody sosny 
zwyczajnej rosnącej na terenie gminy Jaktorów – 2.400 zł. 

 

 

Razem zmniejszenie wydatków – 17.800 zł,  

Razem zwiększenie wydatków –   35.707 zł. 

 
 
        Wójt Gminy  
    
       Maciej Śliwerski      
 


