ZARZĄDZENIE NR 74.2020
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 25 czerwca 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 102 435 646,67 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
90 622 094,43 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie
11 813 552,24 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 108 779 270,14 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
80 985 737,29 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie
27 793 532,85 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 74.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

751
75107
2010

801
80153

2010

855

Treść

Zmiana

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

40 239,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

40 239,00

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

40 239,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

40 239,00

Oświata i wychowanie

137 390,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

137 390,00

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

137 390,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

137 390,00

Rodzina
85503
2010

85513

2010

7 110,00

Karta Dużej Rodziny

640,00

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

640,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

640,00

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

6 470,00

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

6 470,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

6 470,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

184 739,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

700

Treść
Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4270
4300
4390

751
75107
3030
4110

4120

4170
4210
4410

801
80101
3020

4110

4120

80103
3020

Urząd Miejski w Halinowie

-15 000,00

Zakup usług pozostałych

10 500,00

Urząd Miejski w Halinowie

10 500,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 500,00

Urząd Miejski w Halinowie

4 500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

40 239,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

40 239,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

32 450,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

32 450,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

562,20

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

562,20

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

74,80

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

74,80

Wynagrodzenia bezosobowe

5 938,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

5 938,00

Zakup materiałów i wyposażenia

714,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

714,00

Podróże służbowe krajowe

500,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

500,00

Oświata i wychowanie

138 111,00

Szkoły podstawowe

-67 408,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-20 408,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

-1 079,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

-2 060,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie

-8 600,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

-4 043,00
-40 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

-40 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

-6 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

-6 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

-1 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

-1 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-3 267,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-3 267,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie

-304,00
-260,00
-2 000,00
-703,00

Przedszkola

44 131,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-2 869,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

4010

-4 626,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

3020

0,00
-15 000,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

80104

0,00

Zakup usług remontowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie
4010

Zmiana

-210,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie

-1 200,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie

-1 459,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

40 000,00

4110

4120

80149

3020

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

6 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

1 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

1 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

-391,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-391,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie
80150
3020

80153
4240

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

-1 394,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-1 394,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

-804,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Zakup środków dydaktycznych i książek

-590,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie - zadania zlecone

80195
3020

852
85219

-89,00
-302,00

137 390,00
137 390,00
5 815,84

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - zadania zlecone

16 959,17

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - zadania zlecone

76 349,56

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - zadania zlecone

14 968,76

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - zadania zlecone

23 296,67

Pozostała działalność

29 050,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

29 050,00

Urząd Miejski w Halinowie

29 050,00

Pomoc społeczna

0,00

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt pn. "Wzmocnienie
potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie":
4217

Zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne

-834,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa

-156,00

4267

Zakup energii - środki unijne

834,00

4269

Zakup energii - środki budżetu państwa

156,00

85295

Pozostała działalność

0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt pn.
"Szansa na lepsze jutro":
4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład własny

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne - wkład własny

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych - wkład własny

854
85401
3020

-721,00
-721,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-721,00

85504

-230,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie

-200,00
-192,00
7 110,00

Karta Dużej Rodziny

640,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

640,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

640,00

Wspieranie rodziny
4010

-99,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

Rodzina
4010

30,00

Świetlice szkolne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie
85503

-280,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa w Chobocie

855

250,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00
7 545,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne
4040
4110
4210
4410

85513

4130

900

7 545,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 445,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

-1 445,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

-300,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

-300,00

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

-4 000,00

Podróże służbowe krajowe

-1 800,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne

-1 800,00

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

6 470,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 470,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

6 470,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003
4270
90095

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

-1 000,00

Zakup usług remontowych

-1 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

-1 000,00

Pozostała działalność
4300

921
92109
4260
4270

1 000,00

Zakup usług pozostałych

1 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

1 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

Zakup energii

-3 200,00

Urząd Miejski w Halinowie

-3 200,00

Zakup usług remontowych

3 200,00

Urząd Miejski w Halinowie

3 200,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

184 739,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
1.Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Dział

Rozdział

Paragraf

751
75107
2010

801
80153

2010

855

Treść

Zmiana

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

40 239,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

40 239,00

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

40 239,00

Urząd Miejski w Halinowie

40 239,00

Oświata i wychowanie

137 390,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

137 390,00

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

137 390,00

Urząd Miejski w Halinowie

137 390,00

Rodzina
85503
2010

85513

2010

7 110,00

Karta Dużej Rodziny

640,00

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

640,00

Urząd Miejski w Halinowie

640,00

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

6 470,00

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

6 470,00

Urząd Miejski w Halinowie

6 470,00
Razem:

184 739,00

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

Rozdział

Paragraf

751
75107
3030
4110

4120

4170
4210
4410
801
80153
4240

Treść

Zmiana

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

40 239,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

40 239,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

32 450,00

Urząd Miejski w Halinowie

32 450,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

562,20

Urząd Miejski w Halinowie

562,20

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

74,80

Urząd Miejski w Halinowie

74,80

Wynagrodzenia bezosobowe

5 938,00

Urząd Miejski w Halinowie

5 938,00

Zakup materiałów i wyposażenia

714,00

Urząd Miejski w Halinowie

714,00

Podróże służbowe krajowe

500,00

Urząd Miejski w Halinowie

500,00

Oświata i wychowanie

137 390,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

137 390,00

Zakup środków dydaktycznych i książek

137 390,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

855

5 815,84

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

16 959,17

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie

76 349,56

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

14 968,76

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie

23 296,67

Rodzina
85503
4010

7 110,00

Karta Dużej Rodziny

640,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

640,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

640,00

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

4130

6 470,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 470,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6 470,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

184 739,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 74.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 25.06.2020 r.
W zakresie planu dochodów dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
Rozdz. 75107 - zwiększono plan dochodów o kwotę 40 239,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa
KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 16 stycznia 2020 r., Decyzja Ministra Finansów
Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24.02.2020 r., Decyzja korygująca Ministra Finansów
Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14.05.2020 r. do decyzji Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356
z dnia 24.02.2020 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych.
Rozdz. 80153 – zwiększono plan dochodów o kwotę 137 390,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych.
Rozdz. 85503 – zwiększono plan dochodów o kwotę 640,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.8.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Rozdz. 85513 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 470,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.7.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w związku z aktualizacją
przewidywanego wykonania w 2020 roku zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa
mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacenie 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.
W zakresie planu wydatków dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
Rozdz. 70005 – przesunięcia miedzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów
wykonania usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości polegające na wykonaniu
operatów szacunkowych i opinii dotyczących nieruchomości położonych na terenie gminy Halinów oraz
na uzupełnienie brakujących środków dla prawidłowej realizacji budżetu.
Rozdz. 75107 - zwiększono plan wydatków o kwotę 40 239,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa
KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 16 stycznia 2020 r., Decyzja Ministra Finansów
Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24.02.2020 r., Decyzja korygująca Ministra Finansów
Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14.05.2020 r. do decyzji Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356
z dnia 24.02.2020 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych.
Rozdz. 80101, 80104 – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku
dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 23 czerwca 2020 r. w celu dostosowania
planu wydatków do aktualnych potrzeb szkoły.
Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 80195, 85401, – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji
budżetowej na podstawie wniosków:
- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 10 czerwca 2020 r.,

- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Halinowie z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 17 czerwca 2020r.,
zgodnie z Uchwałą Nr XX.202.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Halinów oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Rozdz. 80153 – zwiększono plan wydatków o kwotę 137 390,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych.
Rozdz. 85219 – przesunięcia miedzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego
pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”.
Rozdz. 85295 – przesunięcia miedzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego
pn. „Szansa lepsze jutro”.
Rozdz. 85503 – zwiększono plan wydatków o kwotę 640,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.8.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Rozdz. 85504 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej z dnia 25 czerwca 2020 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.
Rozdz. 85513 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 470,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.7.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w związku z aktualizacją
przewidywanego wykonania w 2020 roku zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa
mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacenie 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.
Rozdz. 90003, 90095 – przesunięcia między rozdziałami w celu zapewnienia środków na bieżące utrzymanie
budynku świetlicy wiejskiej w Deśnie.
Rozdz. 92109 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków dla prawidłowej
realizacji budżetu.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

