
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 

2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok                                                                                                                                                    

 
Dochody - bieżące  

 
1.  Dział 852 – Pomoc społeczna -  zwiększa się plan dochodów na zadania własne  

 o kwotę 25.169 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz 
zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.59.2020 Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów. 
 

2.  Dział 855 – Rodzina – zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę 3.140 zł  
z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start - zgodnie z pismem Nr WF-
I.3111.20.18.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 
Finansów. 

 

Razem zwiększenie dochodów – 28.309 zł.  

 

WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1. Dział 600 – Transport i łączność – na dofinansowanie bieżących remontów dróg 

gminnych przenosi się między paragrafami kwotę 3.000 zł. 

 
2. Dział 750 – Administracja publiczna – na dofinansowania wydatków związanych z 

promocją gminy przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł. 
 

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia – na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych 

członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zakup 

publikacji przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 7.000 zł. 

4.  Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 

25.169 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków 

okresowych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.59.2020 Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego Wydział Finansów. 

  

5.  Dział 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 3.140 zł na 

realizację świadczenia dobry start - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.18.2020 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów. 

 

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

paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na naprawę 

dekoracji świątecznych na terenie gminy Jaktorów. 

 

 

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 26.000 zł. 

Razem zwiększenie wydatków bieżących –  54.309 zł.  

 



Wydatki majątkowe  

 

1.  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – nadwyżkę środków w wysokości 500 zł na realizację 

zadania pn. „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego 

otworu studziennego na SUW Kozery Nowe” przenosi się na dofinansowanie realizacji 

zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pod torami linii CMK Warszawa - Katowice 

we wsi Jaktorów - Kolonia i Bieganów wraz z nadzorem autorskim” (koszty aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego) 

 

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - nadwyżkę środków w wysokości 2.460 zł  
na realizację zadania pn.: Zakup nieruchomości położonej w m. Kolonia Jaktorów, 
przy ul. Żyrardowskiej, oznaczonej jako działki o nr ewid. 317/5, 317/6, 318/3  oraz 
318/4 o łącznej powierzchni 4,0692 ha z przeznaczeniem na cel publiczny” przenosi 
się na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonej w 
Jaktorowie przy ul. Kolejowej 12, oznaczonej jako działki o nr ewid.  235/3 o 
powierzchni 0,0110 ha oraz 235/4 o powierzchni 0,0960 ha z przeznaczeniem na cel 
publiczny”. (dot. opłaty za akt notarialny) 
 
 

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych – 2.960 zł, 

Razem zwiększenie wydatków majątkowych –  2.960 zł.  

 

 
         Wójt Gminy  
 

  Maciej Śliwerski  

 


