
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 

2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok                                                                                                                                                    

 
Dochody - bieżące  

 
1.  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 

8.088,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym 

zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020r - zgodnie z pismem Nr WF-

I.3111.1.62.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów. 

 
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dotacji celowych na zadania 

zlecone o kwotę 870 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.47.2020 Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów. 

 Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000 zł z tytułu pozyskania 

dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. zdalna 

Szkoła - zgodnie z zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umową Nr 838-14-

26-443  

 

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

celowych o kwotę 9.063,05 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie  

i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jaktorów w 2020r” - 

zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie umową dotacji Nr 2891/20/OZ/DA z dnia 8 października 2020r.  

 
Razem zwiększenie dochodów – 93.021,27 zł.  
 

WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1.  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.088,22 zł  

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 

na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym 

zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020r - zgodnie z pismem Nr WF-



I.3111.1.62.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów.  

 

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone 

o kwotę 870 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.47.2020 Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów. 

 Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 75.000 zł w 

związku z pozyskaną kwotą dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Planowane wydatki 

dotyczą zakupu sprzętu dla uczniów umożliwiającego kształcenie w systemie zdalnego 

nauczania. 

 

3. Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę  

9.063,05 zł plan wydatków na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie  

i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jaktorów w 2020r” – 

zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie umową dotacji. 

 Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.134 zł w wyniku 
przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem 
na opracowanie opinii prawno-podatkowej oraz interpretacji w zakresie rozliczenia 
podatku VAT (dotyczy realizacji projektu Nr RPMA.04.01.00-14-6914/16-00, pn. 
„Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”). 

 

 

Razem zmniejszenie wydatków bieżących –    7.134 zł, 

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 100.155,27 zł.  

 

 

 
         Wójt Gminy  
 

  Maciej Śliwerski  

 


