
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 

2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok                                                                                                                                                    

 
Dochody - bieżące  

 
1.  Dział 852- Pomoc społeczna - zwiększa się plan dotacji na zadania własne o kwotę 

35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-

I.3111.17.26.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów. 

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

zadania własne o kwotę 276 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków 

szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2020r - zgodnie z pismem Nr WF-

I.3111.19.16.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów.  

 

3. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 19.515 zł na 

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tego:  

- przeznacza się na przyznawanie Kart Dużej Rodziny kwotę 95 zł - zgodnie z pismem 

Nr WF-I.3111.20.29.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

Wydział Finansów oraz na realizację świadczenia „Dobry Start” kwotę 19.420 zł - 

zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.30.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie Wydział Finansów. 

 

 
Razem zwiększenie dochodów – 54.791 zł.  
 

WYDATKI 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:  
 

 Wydatki bieżące  

 

1. Dział 851 – Ochrona zdrowia – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 

kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów rzeczowych w ramach 

wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (zgodnie z Gminnym 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

 

2.  Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków na zadania własne  

o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z pismem 

Nr WF-I.3111.17.26.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

Wydział Finansów.  

 Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę 56.445 zł, w tym 

z przeznaczeniem na dofinansowanie: 

- zakupu usług (opłaty pocztowe) – 30.000 zł, 

- zakupu materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, 

- wkładu własnego w ramach realizacji programu „Wspieranie seniora” – 6.445 zł.   



 

3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przenosi się pomiędzy 
paragrafami kwotę 4.776 zł na sfinansowanie zakupu usługi dostępu do sieci Internet  
oraz części zamiennych do komputerów w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”.   

 

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

zadania własne o kwotę 276 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków 

szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2020r - zgodnie z pismem Nr WF-

I.3111.19.16.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansów.  

 

5. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.515 zł na realizację 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tego:  

- przeznacza się na przyznawanie Kart Dużej Rodziny kwotę 95 zł - zgodnie z pismem 

Nr WF-I.3111.20.29.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

Wydział Finansów oraz na realizację świadczenia „Dobry Start” kwotę 19.420 zł - 

zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.30.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie Wydział Finansów. 

 Jednocześnie zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej. 

 

 

Razem zmniejszenie wydatków bieżących –  75.221 zł, 

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 130.012 zł.  

 

 

 
         Wójt Gminy  
 

  Maciej Śliwerski  

 


