ZARZĄDZENIE NR 89.2021
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
dla Gminy Halinów na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia
2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok,
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie 108 226 219,95 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
2) dochody majątkowe w kwocie

97 874 954,97 zł,
10 351 264,98 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie 119 626 501,59 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
89 360 615,30 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 30 265 886,29 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 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 89.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 12 lipca 2021 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

801
80153

2010

900
90005
2440

2460

Zmiana

Oświata i wychowanie

49 007,71

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

49 007,71

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

49 007,71

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

49 007,71

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych

20 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

20 000,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

-20 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

-20 000,00

Razem:
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49 007,71

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 89.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 12 lipca 2021 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Zmiana

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

0,00

Ochotnicze straże pożarne

75412
4210

4270

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

-500,00

Urząd Miejski w Halinowie - OSP Długa Kościelna

-500,00

Zakup usług remontowych

500,00

Urząd Miejski w Halinowie - OSP Długa Kościelna
801
80153
4010

4110

4120

4240

500,00

Oświata i wychowanie

49 007,71

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

49 007,71

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 787,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

1 787,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

308,00

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

308,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

44,43

Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone

44,43

Zakup środków dydaktycznych i książek

46 868,28

Szkoła Podstawowa w Chobocie - zadania zlecone

2 298,64

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - zadania zlecone

6 734,85

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - zadania zlecone

25 257,78

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - zadania zlecone

6 084,62

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - zadania zlecone

6 492,39

Razem:
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49 007,71

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 89.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 12 lipca 2021 r.

1.Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

801
80153

2010

Zmiana

Oświata i wychowanie

49 007,71

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

49 007,71

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

49 007,71

Urząd Miejski w Halinowie

49 007,71

Razem:

49 007,71

2.Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

801
80153
4010

4110

4120

4240

Zmiana

Oświata i wychowanie

49 007,71

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

49 007,71

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 787,00

Urząd Miejski w Halinowie

1 787,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

308,00

Urząd Miejski w Halinowie

308,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

44,43

Urząd Miejski w Halinowie

44,43

Zakup środków dydaktycznych i książek

46 868,28

Szkoła Podstawowa w Chobocie

2 298,64

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

6 734,85

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie

25 257,78

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

6 084,62

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie

6 492,39

Razem:
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49 007,71

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 89.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 12.07.2021 r.
W zakresie planu dochodów dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
Rozdz. 80153 – zwiększono plan dochodów o kwotę 49 007,71 zł na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.15.2021 z dnia 1 lipca 2021 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 jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie
z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych.
Rozdz. 90005 – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjnoinformacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W zakresie planu wydatków dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
Rozdz. 75412 – przesunięcie miedzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu
pożarniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej.
Rozdz. 80153 – zwiększono plan wydatków o kwotę 49 007,71 zł na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.15.2021 z dnia 1 lipca 2021 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 jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie
z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

