
  

 

 

 

Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 196/2019 Wójta Gminy 

Michałowice  z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

 

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:  
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 42 722,00 zł, zgodnie z pismem 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dochody o kwotę 40 374,00 zł zgodnie  

 z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym zwiększa się o kwotę  

41 154,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  oraz zmniejsza się  

o kwotę 780,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  

w miejscu zamieszkania. 

  

W załączniku nr 2  dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący: 

w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się przeniesienia środków finansowych  

z przeznaczeniem  na czyszczenie i konserwację zbiorników retencyjnych i na  nadzór 

inwestorski nad prowadzonymi pracami; 

w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych  

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu oraz na udział sołtysów w szkoleniach; na 

wydatki związane z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych oraz promocją gminy; na 

opłaty za ubezpieczenie mienia  i szkolenia pracowników centrum usług wspólnych; 
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 42 722,00 zł, zgodnie z pismem 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup podręczników, 

materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół, oraz dokonuje się przeniesienia 

środków finansowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników  z zakresu BHP, badania lekarskie 

dla osób przyjętych do pracy, opłaty za ubezpieczenie mienia, wykonanie dodatkowych 

remontów, osłon na grzejniki, przeprowadzenie przeglądów zleconych przez nadzór 

budowlany, zakup rolet w salach, zakup podręczników dla uczniów przyjmowanych w trakcie 

roku  szkolnego do szkół; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 40 374,00 zł zgodnie z pismami 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym zwiększenie wydatków na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 41 154,00 zł i zmniejszenie wydatków na 

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania o 

kwotę 780,00 zł  oraz  dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na 

opłaty do domu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem liczby osób skierowanych 

zgodnie z decyzjami; 

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia środków 

finansowych z przeznaczeniem na składki na  ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy 

od umów zleceń; 

w dziale 855 Rodzina dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych podlegających 

zwrotowi do budżetu państwa; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia środków 

finansowych z przeznaczeniem na działalność kulturalną  w sołectwie Nowa Wieś; 

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych 

 z przeznaczeniem na zajęcia sportowe w sołectwie Nowa Wieś. 

 


