ZARZĄDZENIE NR 106.2018
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 8 października 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok oraz zmiany planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok,

zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia
2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w
planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie 87.457.985,35 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
65.796.039,82 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie
21.661.945,53 zł.
§ 2. 1. W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia
2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w
planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie 107.412.344,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
61.838.240,75 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie
45.574.103,60 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 2018 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 106.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 8 października 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf
750
75011

2010

801
80153

2010

855
85501

2060

Treść

Zmiana

Administracja publiczna

6 416,00

Urzędy wojewódzkie

6 416,00

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

6 416,00

Urząd Miejski w Halinowie

6 416,00

Oświata i wychowanie

4 474,00

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

4 474,00

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

4 474,00

Urząd Miejski w Halinowie

4 474,00

Rodzina

- 472 750,00

Świadczenie wychowawcze

- 472 750,00

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

- 472 750,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 472 750,00

Razem:
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

- 461 860,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 8 października 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf
750
75011
4010

4110

4120

4210

4300

4410

751

75109
4210

4700

801

Treść
Administracja publiczna

6 416,00

Urzędy wojewódzkie

6 416,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 685,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

3 685,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

632,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

632,00

Składki na Fundusz Pracy

91,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

91,00

Zakup materiałów i wyposażenia

2 008,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

2 008,00

Zakup usług pozostałych

- 220,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

- 220,00

Podróże służbowe krajowe

220,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

220,00

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

0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

- 150,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

- 150,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

150,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

150,00

Oświata i wychowanie
80101
4270

80103
4330

4010

4110

4120

4240

4 474,00

Szkoły podstawowe

11 000,00

Zakup usług remontowych

11 000,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

11 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 11 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

- 11 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 11 000,00

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

80153

Zmiana

4 474,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36,59

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

36,59

Składki na ubezpieczenia społeczne

6,26

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

6,26

Składki na Fundusz Pracy

0,90

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

0,90

Zakup środków dydaktycznych i książek - zlecone

4 430,25

Szkoła Podstawowa w Chobocie

- 673,20

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

- 94,05

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie

3 494,70

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

1 470,15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie

232,65

855
85501
3110

900

Rodzina

- 472 750,00

Świadczenie wychowawcze

- 472 750,00

Świadczenia społeczne

- 472 750,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone

- 472 750,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
4210

90003
4210

0,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 3 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

- 3 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 3 000,00

Oczyszczanie miast i wsi

3 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

3 000,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

- 461 860,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 8 października 2018 r.
1.Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
Dział Rozdział Paragraf
750
75011
2010
801
80153

2010
855
85501

2060

Treść

Zmiana

Administracja publiczna

6 416,00

Urzędy wojewódzkie

6 416,00

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

6 416,00

Oświata i wychowanie

4 474,00

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

4 474,00

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

4 474,00

Rodzina

- 472 750,00

Świadczenie wychowawcze

- 472 750,00

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

- 472 750,00

Razem:

- 461 860,00

2.Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
Dział Rozdział Paragraf
750

Treść

Zmiana

Administracja publiczna

6 416,00

Urzędy wojewódzkie

6 416,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 685,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 008,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 220,00

4410

Podróże służbowe krajowe

75011

751

75109

632,00
91,00

220,00

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

0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

801
80153

- 150,00
150,00

Oświata i wychowanie

4 474,00

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

4 474,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6,26

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,90

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

855
85501
3110

36,59

4 430,25

Rodzina

- 472 750,00

Świadczenie wychowawcze

- 472 750,00

Świadczenia społeczne

- 472 750,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

- 461 860,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 106.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 08.10.2018 r.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 461.860,00 zł w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
Rozdz. 75011 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o łączną kwotę 6.416,00 zł, w tym:
1. 2.008,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FINI.3111.9.43.2018 z dnia 28 września 2018 r. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących
do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
2. 4.408,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FINI.3111.9.40.2018 z dnia 24 września 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki w ramach sprawowanego
nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących
zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych.
Rozdz. 80153 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 4.474,00 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
postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych.
Rozdz. 85501 – zmniejszono plan dochodów w § 2010 o kwotę 472.750,00 zł na podstawie pisma
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r.
w ramach środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą
nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”
(M.P. poz. 514).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 461.860,00 zł oraz dokonano zmian w niżej wymienionych
rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
Rozdz. 75011 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6.416,00 zł, w tym:
1. 2.008,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FINI.3111.9.43.2018 z dnia 28 września 2018 r. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących
do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
2. 4.408,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FINI.3111.9.40.2018 z dnia 24 września 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki w ramach sprawowanego
nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących
zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych.
W ramach rozdziału przeniesiono środki w kwocie 220,00 zł z § 4300 do § 4410 w celu dostosowania planu
do bieżących wydatków związanych z konserwacją ksiąg stanu cywilnego.
Rozdz. 75109 - przesunięcia między paragrafami w ramach dotacji celowej przeznaczonej na organizację
wyborów samorządowych w 2018 r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na
szkolenia pracowników.
Rozdz. 80101, 80103 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w celu
uzupełnienia brakujących środków w wysokości 11.000,00 zł w planie finansowym Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Cisiu na zakup usług remontowych.
Rozdz. 80153 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4.474,00 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

postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych.
Rozdz. 85501 – zmniejszono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w § 3110
o kwotę 472.750,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FINI.3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r. przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry start”
ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego
programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).
Rozdz. 90001, 90003 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w celu
dostosowania planu do bieżących wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

