
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 52/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020r. 

zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok 

                                                                                                                                                         
 
Dochody - bieżące  
 

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone  

o kwotę 25.055 zł w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego na 2020 r. – 

zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.2.2020. 

 

2.  Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan 

dochodów o kwotę 20.000 zł na dofinansowane wykonania remontu budynku  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie  – dotacja celowa  przyznana zgodnie  

z umową Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/801/2020. 

 

3.  Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów 

o kwotę 147.600 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Inwentaryzacja źródeł 

ciepła na terenie Gminy Jaktorów” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – dotacja celowa  przyznana zgodnie z umową 

Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2626/2020. 

 

Razem zwiększenie dochodów – 192.655 zł.  

 

WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone 

o kwotę 25.055 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Jaktorów w 2020 roku 

Powszechnego Spisu Rolnego - zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego  

w Warszawie Nr WAW-WO.577.2.2020. 

 

2.  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  – zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie, w zakresie remontu dachu – zgodnie z 

umową Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/801/2020. 

 

3.  Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 

w Międzyborowie przenosi się pomiędzy rozdziałami w ramach działu kwotę 340.576 

zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.   

 



4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków 

o kwotę 147.600 zł  na dofinansowanie zadania pod nazwą „Inwentaryzacja źródeł 

ciepła na terenie Gminy Jaktorów” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” -  dotacja celowa przyznana zgodnie z umową 

Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2626/2020. 

 

 

Razem zmniejszenie wydatków – 340.576 zł,  

Razem zwiększenie wydatków –  533.231 zł.  

 

 
         Wójt Gminy  
 

  Maciej Śliwerski  

 


