
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 57/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 

2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok 

                                                                                                                                                         
 
Dochody - bieżące  
 

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dotacji o kwotę 483 zł na 
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z pismem Nr 
WF-I.3111.9.42.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 
Finansów. 
 

2.  Dział 852 – Pomoc społeczna -  zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone  
 o kwotę 5.548 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej -  
zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.60.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Wydział Finansów. 

 

Razem zwiększenie dochodów – 6.031 zł.  

 

WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1.  Dział 600 – Transport i łączność – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach 

rozdziału kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń z tyt. 

Umowy zlecenia m.in. na aktualizację kosztorysów inwestorskich, nadzory autorskie 

(dot. osób fizycznych)   

 

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

o kwotę 483 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na 

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - zgodnie z pismem Nr WF-

I.3111.9.42.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów.  

 Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału kwotę  

24.339 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj. pokrycie wydatków  

na wynagrodzenia i nagrody członków gminnego biura spisowego. 

 Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200 zł w wyniku 
przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na zakup 
rzutnika multimedialnego na potrzeby przeprowadzania sesji Rady Gminy.  

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

Przedszkolnego w Jaktorowie przenosi się między paragrafami w obrębię rozdziału 
kwotę 6.000 zł na dofinansowanie remontu instalacji przeciwpożarowej w hali 
sportowo – widowiskowej.   

 

4.  Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone  

o kwotę 5.548 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  



z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – 

zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.60.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Wydział Finansów. 

  

5.  Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się między 

rozdziałami w obrębie działu kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę 

kompostowników do kompostowania bioodpadów. Kompostowniki zostaną 

przekazane właścicielom nieruchomości ujętym w gminnym systemie gospodarowania 

odpadów komunalnych na podstawie umowy użyczenia.  

 

 

Razem zmniejszenie wydatków –  70.539 zł,  

Razem zwiększenie wydatków –   76.570 zł.  

 

 
         Wójt Gminy  
 

  Maciej Śliwerski  

 


