
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 

2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok 

                                                                                                                                                         
 
Dochody - bieżące  
 

1.  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 27.483 zł z 

przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych: zryczałtowane diety dla członków 

obwodowych komisji wyborczych (I tura wyborów), wniosków złożonych przez Gminy 

na m.in. dodatkowe druki, głosowanie korespond., tzw. Gospodarz lokalu, dezynfekcję, 

dozowniki - zgodnie z pismem Nr DWW-I.3113-10/20 Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatura w Warszawie. 

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

zlecone o kwotę 115.970 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.18.2020 Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  

3.  Dział 855 – Rodzina -  zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.7.2020 Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o 

kwotę 7.382 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

 

Razem zwiększenie dochodów – 150.835 zł.  

 
WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1.  Dział 600 – Transport i łączność – przenosi się między rozdziałami w obrębie działu 

kwotę 1.900 zł na dofinansowanie kosztów eksploatacji urządzeń sanitarnych 

ogólnodostępnych przy miejscach postojowych przy ul. Księdza Baranowskiego w 

gminie Jaktorów.  

 

2.  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 27.633 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych: zryczałtowane diety dla członków 

obwodowych komisji wyborczych (I tura wyborów), wniosków złożonych przez Gminy 

na m.in. dodatkowe druki, głosowanie korespond., tzw. Gospodarz lokalu, dezynfekcję, 



dozowniki. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zgodnie z pismem Nr DWW-I.3113-

10/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.  

 

3.  Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się 
wydatki o kwotę 20.000 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – 
Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu energii.  
 
 

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się  plan wydatków na zadania zlecone 

o kwotę 115.970 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.18.2020 Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W tym zabezpiecza się dla Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 55.870 zł, a dla Zespołu Szkół Publicznych  

   w Międzyborowie kwotę 60.100 zł.  

 Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Jaktorowie niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

w kwocie 19.800 zł przenosi się na montaż dodatkowego detektora gazu, naprawę 

instalacji oddymiania klatki schodowej oraz wymianę uszkodzonego przycisku 

przeciwpożarowego.  

 Jednocześnie przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 

14.995,20 zł na zakup sprzętu przenośnego dla nauczycieli w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.”  

 

5. Dział 855 – Rodzina – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.7.2020 Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się wydatki o kwotę 7.382 zł  

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone  

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy  

o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  

z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.    

 

 

Razem zmniejszenie wydatków – 56.845,20 zł,  

Razem zwiększenie wydatków – 207.680,20 zł.  

 
 
 
        Wójt Gminy  
    
       Maciej Śliwerski      
 


