ZARZĄDZENIE NR 113.2018
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 19 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 88.573.598,20 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
66.943.550,66 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie
21.630.047,54 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 107.227.957,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
62.765.016,23 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie
44.462.940,97 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. W tabeli nr 6 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów
komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w
Gminie Halinów w 2018 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 października 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf
010
01095

2010

751

75109

2010

852

Treść

Zmiana

Rolnictwo i łowiectwo

7 245,84

Pozostała działalność

7 245,84

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

7 245,84

Urząd Miejski w Halinowie

7 245,84

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

61 300,00

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

61 300,00

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

61 300,00

Urząd Miejski w Halinowie

61 300,00

Pomoc społeczna
85216
2030

85219
2030

854
85415
2030

855
85501

2060

107 732,00

Zasiłki stałe

97 184,00

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

97 184,00

Urząd Miejski w Halinowie

97 184,00

Ośrodki pomocy społecznej

10 548,00

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

10 548,00

Urząd Miejski w Halinowie

10 548,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 153,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

13 153,00

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

13 153,00

Urząd Miejski w Halinowie

13 153,00

Rodzina

958 080,00

Świadczenie wychowawcze

958 080,00

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

958 080,00

Urząd Miejski w Halinowie

958 080,00

Razem:
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

1 147 510,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 października 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf
010
01095
4010

4430

600
60004
4210

4270

700
70005
4170

4270

750
75095
3030

4210

751

75109
3030

4210

4300

754
75412
4210

4260

4270

4280

Treść

Zmiana

Rolnictwo i łowiectwo

7 245,84

Pozostała działalność

7 245,84

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142,08

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

142,08

Różne opłaty i składki

7 103,76

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

7 103,76

Transport i łączność

0,00

Lokalny transport zbiorowy

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

3 075,00

Urząd Miejski w Halinowie

3 075,00

Zakup usług remontowych

- 3 075,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 3 075,00

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4 800,00

Urząd Miejski w Halinowie

4 800,00

Zakup usług remontowych

- 4 800,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 4 800,00

Administracja publiczna

0,00

Pozostała działalność

0,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- 3 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 3 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

3 000,00

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

61 300,00

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

61 300,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

61 300,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

61 300,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

4 000,00

Zakup usług pozostałych

- 4 000,00

Urząd Miejski w Halinowie - zlecone

- 4 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

Ochotnicze straże pożarne

10 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

- 3 500,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 3 500,00

Zakup energii

- 750,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 750,00

Zakup usług remontowych

10 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

10 000,00

Zakup usług zdrowotnych

750,00

Urząd Miejski w Halinowie
4300

758
75818
4810

801

Zakup usług pozostałych

3 500,00

Urząd Miejski w Halinowie

3 500,00

Różne rozliczenia

- 10 000,00

Rezerwy ogólne i celowe

- 10 000,00

Rezerwy ogólne

- 10 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 10 000,00

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe
4430

4700

80110

4010

4120

4140

4170

4240

4280

4300

4360

4430

80150
3020

4010

4210

4240

4260

80195

0,00
0,00

Różne opłaty i składki

- 210,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

- 210,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

210,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

210,00

Gimnazja
3020

750,00

- 1 270,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 12 000,00

Gimnazjum w Halinowie

- 12 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 330,00

Gimnazjum w Halinowie

17 330,00

Składki na Fundusz Pracy

- 3 000,00

Gimnazjum w Halinowie

- 3 000,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- 2 500,00

Gimnazjum w Halinowie

- 2 500,00

Wynagrodzenia bezosobowe

- 500,00

Gimnazjum w Halinowie

- 500,00

Zakup środków dydaktycznych i książek

- 2 760,00

Gimnazjum w Halinowie

- 2 760,00

Zakup usług zdrowotnych

- 500,00

Gimnazjum w Halinowie

- 500,00

Zakup usług pozostałych

1 500,00

Gimnazjum w Halinowie

1 500,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 520,00

Gimnazjum w Halinowie

1 520,00

Różne opłaty i składki

- 360,00

Gimnazjum w Halinowie

- 360,00

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

1 270,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

70,00

Gimnazjum w Halinowie

70,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 350,20

Gimnazjum w Halinowie

1 350,20

Zakup materiałów i wyposażenia

- 66,13

Gimnazjum w Halinowie

- 66,13

Zakup środków dydaktycznych i książek

- 43,92

Gimnazjum w Halinowie

- 43,92

Zakup energii

- 40,15

Gimnazjum w Halinowie

- 40,15

Pozostała działalność

0,00

4300

Zakup usług pozostałych
Urząd Miejski w Halinowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu

852
85202
4330

85215
3110

85216
3110

85219
3020

4010

4210

4280

4300

4360

4410

854
85401

4010

85415

855
85501
3110

4170

900

3 000,00
107 732,00

Domy pomocy społecznej

- 25 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

- 25 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 25 000,00

Dodatki mieszkaniowe

- 4 000,00

Świadczenia społeczne

- 4 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 4 000,00

Zasiłki stałe

97 184,00

Świadczenia społeczne

97 184,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacje celowe

97 184,00

Ośrodki pomocy społecznej

39 548,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 150,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 150,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 548,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

35 548,00

dotacje celowe

10 548,00

środki własne

25 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

2 150,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2 150,00

Zakup usług zdrowotnych

350,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

350,00

Zakup usług pozostałych

2 061,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2 061,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

700,00

Podróże służbowe krajowe

- 1 111,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 1 111,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 153,00
0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

400,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 400,00

Szkoła Podstawowa w Chobocie

- 400,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
3240

- 3 000,00

Pomoc społeczna

Świetlice szkolne
3020

0,00

13 153,00

Stypendia dla uczniów

13 153,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacje celowe

13 153,00

Rodzina

958 080,00

Świadczenie wychowawcze

958 080,00

Świadczenia społeczne

956 080,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone

956 080,00

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone

2 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

90002

Gospodarka odpadami
4040

4170

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 1 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 1 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

1 000,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

1 147 510,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 października 2018 r.
1.Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
Dział Rozdział Paragraf
010
01095
2010

751

75109

2010
855
85501

2060

Treść

Zmiana

Rolnictwo i łowiectwo

7 245,84

Pozostała działalność

7 245,84

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

7 245,84

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

61 300,00

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

61 300,00

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

61 300,00

Rodzina

958 080,00

Świadczenie wychowawcze

958 080,00

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

958 080,00

Razem:

1 026 625,84

2.Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
Dział Rozdział Paragraf
010
01095

Treść

Zmiana

Rolnictwo i łowiectwo

7 245,84

Pozostała działalność

7 245,84

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4430

Różne opłaty i składki

142,08
7 103,76

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

61 300,00

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

61 300,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

61 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

751
75109

855

4 000,00
- 4 000,00

Rodzina

958 080,00

Świadczenie wychowawcze

958 080,00

3110

Świadczenia społeczne

956 080,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

85501

2 000,00

Razem:

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

1 026 625,84

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 113.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 19 października 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości
w Gminie Halinów w 2018 roku

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zmiany, uwagi

1

2

3

3

4

5

6

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

1 350 000,00

1 415 564,25

Gospodarka odpadami

1 350 000,00

1 415 564,25

1 350 000,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

42 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

6 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

8 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych

0,00

1 350 564,25

0,00

2 000,00

900
90002

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

4610

Koszty postępowiania sądowego i
prokuratorskiego

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

zmniejszenie o kwotę
1.000,00 zł

zwiększenie o kwotę
1.000,00 zł

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 113.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19.10.2018 r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.147.510,84 zł w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
Rozdz. 01095 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 7.245,84 zł na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018 roku. Powyższe środki związane z
realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), przeznaczone są 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 II terminie płatniczym 2018 r.
Rozdz. 75109 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 61.300,00 zł na podstawie pisma Krajowego
Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-11/18 z dnia 10 października 2018 r. z
przeznaczeniem
na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 97.184,00 zł na podstawie pisma
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018
r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w
art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy
o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art.
17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.
7 tej ustawy.
Rozdz. 85219 – zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 10.548,00 zł na podstawie pisma
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018
r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a
ustawy o pomocy społecznej,
tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku w roku 2018.
Rozdz. 85415 – zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 13.153,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.
90e ustawy
o systemie oświaty.
Rozdz. 85501 – zwiększono plan dochodów w § 2060 o kwotę 958.080,00 zł na podstawie pisma
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 9 października 2018 r.
z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.147.510,84 zł oraz dokonano zmian w niżej wymienionych
rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
Rozdz. 01095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.245,84 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018 roku. Powyższe środki związane z realizacją
ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), przeznaczone są 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 II terminie płatniczym 2018 r.
Rozdz. 60004 – przesunięcia miedzy paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4210 o kwotę
3.075,00 zł w związku z planowanym zakupem gabloty dwudrzwiowej – przystankowej.
Rozdz. 70005 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych
z remontem elektryki w budynku komunalnym w Długiej Szlacheckiej.

Rozdz. 75095 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb w Urzędzie
Miejskim w Halinowie.
Rozdz. 75109 – zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 61.300,00 zł na podstawie pisma Krajowego
Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-11/18 z dnia 10 października 2018 r. z
przeznaczeniem
na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu przeniesienia środków z
rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie remontu Strażnicy w zakresie elewacji części bojowej OSP
Długa Kościelna. Dokonano przesunięć paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb
związanych z działalnością jednostki OSP Długa Kościelna i OSP Cisie.
Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł celem przeniesienia środków do rozdz.
75412 z przeznaczeniem na wykonanie remontu Strażnicy w zakresie elewacji części bojowej OSP Długa
Kościelna.
Rozdz. 80101, 85401 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na
podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 12.10.2018 r. w celu uzupełnienia brakujących
środków
na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz na szkolenie BHP pracowników
szkoły.
Rozdz. 80110, 80150 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na
podstawie wniosku Gimnazjum w Halinowie nr GH.311.23.2018 z dnia 10.10.2018 r. w celu dostosowania
planu
do bieżących potrzeb placówki.
Rozdz. 80195 – przesunięcie środków w wysokości 3.000 zł w ramach tego samego rozdziału i paragrafu
klasyfikacji budżetowej z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Halinowie do planu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Cisiu w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej.
Rozdz. 85202, 85215, 85219 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 18 października 2018 roku w celu uzupełnienia brakujących środków
na zobowiązania wynikające z umów o pracę, na wykonanie usług, na zakup artykułów biurowych i
chemicznych oraz na usługi medyczne.
Rozdz. 85216 – zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 97.184,00 na podstawie pisma Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy
o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części
gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
Rozdz. 85219 – zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 10.548,00 zł na podstawie pisma
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018
r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a
ustawy o pomocy społecznej,
tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku w roku 2018.
Rozdz. 85415 – zwiększono plan wydatków w § 3240 o kwotę 13.153,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.
90e ustawy
o systemie oświaty.
Rozdz. 85501 - zwiększono plan wydatków o kwotę 958.080,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 9 października 2018 r. z przeznaczeniem
na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci.

Rozdz. 90002 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4170 o kwotę
1.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie dotyczące obsługi PSZOK.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

