
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 56/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 

2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok 

                                                                                                                                                         
 
Dochody - bieżące  
 

1.  Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan dochodów na 

zadania własne o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.19.8.2020 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów. 

 

2.  Dział 855 – Rodzina – zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.13.2020, WF-
I.3111.20.15.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 
Finansów zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 7.100 zł  
z przeznaczeniem na: 
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem  
Kart Dużej Rodziny – 184 zł,  
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 6.916 zł.  

 

Razem zwiększenie dochodów – 12.100 zł.  

 

WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1.  Dział – 750 Administracja publiczna – w ramach zadań zleconych przenosi się między 

paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 636 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 

i wyposażenia dot. realizacji Powszechnego Spisu Rolnego na 2020r.  

 

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie 
zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.374 z późn. 
zm.) dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej - tj. zwiększa się plan wydatków  
o kwotę 4.000 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy 
ogólne i celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z 
ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na zakup 
generatorów ozonu (5 sztuk) do ozonowania pojazdów służących do przewozu dzieci 
z Gminy Jaktorów do szkół – zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania z 
pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS CoV – 2  
w Polsce. 

 

3.  Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków na zadania 

własne o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  



o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.19.8.2020 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów. 

  

4.  Dział 855 – Rodzina – zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.13.2020,   

WF-I.3111.20.15.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 
Finansów zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 7.100 zł  
z przeznaczeniem na: 
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem  
Kart Dużej Rodziny – 184 zł,  
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 6.916 zł.  

 Ponadto na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się 
między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 12.395 zł z przeznaczeniem realizację 
rządowego programu „Dobry start”. 
 

 

Razem zmniejszenie wydatków –  17.031 zł,  

Razem zwiększenie wydatków –   29.131 zł.  

 

 
         Wójt Gminy  
 

  Maciej Śliwerski  

 


