Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 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 36.126 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych: zryczałtowane diety dla członków
obwodowych komisji wyborczych, pozostałe wydatki w tym m.in.: zadania do
przeprowadzenia ponownego głosowania, głosowanie korespondencyjne (pakiety),
tzw. Gospodarz lokalu, dezynfekcję - zgodnie z pismem Nr DWW-3113-11/20
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów na zadania własne
o kwotę 17.076 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 zgodnie z pismem Nr WFI.3111.17.29.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Razem zwiększenie dochodów – 53.202 zł.

WYDATKI
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Wydatki bieżące
1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 36.126
zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych: zryczałtowane diety dla
członków obwodowych komisji wyborczych, pozostałe wydatki w tym m.in.: zadania do
przeprowadzenia ponownego głosowania, głosowanie korespondencyjne (pakiety),
tzw. Gospodarz lokalu, dezynfekcję - zgodnie z pismem Nr DWW.3113-11/20
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Jaktorowie niewykorzystane na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego środki w kwocie 32.000 zł przenosi się pomiędzy paragrafami
w obrębie rozdziału z przeznaczeniem na remont instalacji przeciwpożarowej w hali
sportowo – widowiskowej, naprawę skrzynki elektrycznej oraz na pokrycie kosztów
związanych z usługami medycznymi.
3. Dział 852- Pomoc społeczna – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.29.2020,
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków
o kwotę 17.076 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę dodatku

w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2020.
4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy
paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie
wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.
Razem zmniejszenie wydatków – 122.000 zł,
Razem zwiększenie wydatków – 175.202 zł.
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