ZARZĄDZENIE NR 51.2020
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok,

zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie
dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie 101 542 496,47 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
87 939 521,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie
13 602 974,75 zł.
§ 2. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie
wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie 112 981 482,47 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
78 240 012,55 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie
34 741 469,92 zł.
§ 3. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095

2010

750
75011

2010

852
85214

2030

85216
2030

855
85501

2060

85502

2010

85504

2010

Treść

Zmiana

Rolnictwo i łowiectwo

18 566,47

Pozostała działalność

18 566,47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 566,47

Urząd Miejski w Halinowie - zdania zlecone

18 566,47

Administracja publiczna

16 601,00

Urzędy wojewódzkie

16 601,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

16 601,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

16 601,00

Pomoc społeczna

19 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

3 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe

3 000,00

Zasiłki stałe

16 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

16 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe

16 000,00

Rodzina

-525 000,00

Świadczenie wychowawcze

-451 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

-451 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

-451 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

-86 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-86 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

-86 000,00

Wspieranie rodziny

13 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

13 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

13 000,00

85513

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

-1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-1 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

-1 000,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

-470 832,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
4010
4110

4120

4430
750
75011
4010
4110

4120

852

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

18 566,47

Pozostała działalność

18 566,47

Wynagrodzenia osobowe pracowników

304,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

304,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

52,05

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

52,05

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

8,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

8,00

Różne opłaty i składki

18 202,42

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

18 202,42

Administracja publiczna

16 601,00

Urzędy wojewódzkie

16 601,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 886,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

13 886,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 375,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

2 375,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

340,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

340,00

Pomoc społeczna
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214
3110
85216
3110
85295

4210
854

3 000,00
3 000,00

Zasiłki stałe

16 000,00

Świadczenia społeczne

16 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacje celowe

16 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4440
855
85501
3110
4010
4040
4110

0,00
4 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

4 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

-4 000,00

Świetlice szkolne
4010

3 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacje celowe

Edukacyjna opieka wychowawcza
85401

19 000,00

Świadczenia społeczne

Pozostała działalność
4170

Zmiana

0,00
0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 003,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

-2 003,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 003,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

2 003,00

Rodzina

-525 000,00

Świadczenie wychowawcze

-451 000,00

Świadczenia społeczne

-447 112,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-447 112,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 095,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-2 095,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 156,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-1 156,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

-407,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-407,00

4260

85502
3110
4300
85504
3110

4700

85513

4130
900
90095
4210
4300

Zakup energii

-230,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-230,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

-86 000,00

Świadczenia społeczne

-83 500,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-83 500,00

Zakup usług pozostałych

-2 500,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-2 500,00

Wspieranie rodziny

13 000,00

Świadczenia społeczne

12 570,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

12 570,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

430,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

430,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

-1 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-1 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

-1 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

Pozostała działalność

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

-5 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

-5 000,00

Zakup usług pozostałych

5 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

5 000,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

-470 832,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 kwietnia 2020 r.
1.Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
2010

750
75011
2010

Treść

Zmiana

Rolnictwo i łowiectwo

18 566,47

Pozostała działalność

18 566,47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 566,47

Urząd Miejski w Halinowie

18 566,47

Administracja publiczna

16 601,00

Urzędy wojewódzkie

16 601,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

16 601,00

Urząd Miejski w Halinowie
855
85501

2060

85502

2010

85504
2010

85513

2010

16 601,00

Rodzina

-525 000,00

Świadczenie wychowawcze

-451 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

-451 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

-451 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

-86 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-86 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

-86 000,00

Wspieranie rodziny

13 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

13 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

13 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

-1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-1 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

-1 000,00

Razem:

-489 832,53

2.Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
4010
4110

4120

Treść

Zmiana

Rolnictwo i łowiectwo

18 566,47

Pozostała działalność

18 566,47

Wynagrodzenia osobowe pracowników

304,00

Urząd Miejski w Halinowie

304,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

52,05

Urząd Miejski w Halinowie

52,05

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Urząd Miejski w Halinowie

4430

750
75011
4010
4110

4120

8,00

Różne opłaty i składki

18 202,42

Urząd Miejski w Halinowie

18 202,42

Administracja publiczna

16 601,00

Urzędy wojewódzkie

16 601,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 886,00

Urząd Miejski w Halinowie

13 886,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 375,00

Urząd Miejski w Halinowie

2 375,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Urząd Miejski w Halinowie

855
85501
3110
4010
4040
4110
4260

85502
3110
4300
85504
3110

4700

4130

340,00
340,00

Rodzina

-525 000,00

Świadczenie wychowawcze

-451 000,00

Świadczenia społeczne

-447 112,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-447 112,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 095,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-2 095,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 156,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-1 156,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

-407,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-407,00

Zakup energii

-230,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-230,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

-86 000,00

Świadczenia społeczne

-83 500,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-83 500,00

Zakup usług pozostałych

-2 500,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-2 500,00

Wspieranie rodziny

13 000,00

Świadczenia społeczne

12 570,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

12 570,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

430,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

430,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

85513

8,00

-1 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-1 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-1 000,00

Razem:

-489 832,53

Buirmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 51.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29.04.2020 r.
W zakresie planu dochodów dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
Rozdz. 01095 – zwiększono plan dochodów o kwotę 18 566,47 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 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 I terminie płatniczym 2020 r.
Rozdz. 75011 – zwiększono plan dochodów o kwotę 16 601,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85214 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85501 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 451 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych
kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85502 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 86 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85504 – zwiększono plan dochodów o kwotę 13 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85513 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
W zakresie planu wydatków dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
Rozdz. 01095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 18 566,47 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 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 I terminie płatniczym 2020 r.
Rozdz. 75011 – zwiększono plan wydatków o kwotę 16 601,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85214 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85295 – przesunięcia miedzy paragrafami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy rodzinie (niebieska
karta) na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Rozdz. 85401 – przesunięcia między paragrafami podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej
w Chobocie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkoły.
Rozdz. 85501 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 451 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych
kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85502 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 86 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85504 – zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 85513 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2020 rok.
Rozdz. 90095 - przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków dla prawidłowej
realizacji budżetu.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

