
  

 

 

 

Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 294/2019 Wójta Gminy 

Michałowice z dnia 20 grudnia 2019 r. 
 

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący: 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 3 257,00 zł, zgodnie  

z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;   

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dochody o kwotę 2 680,00 zł zgodnie  

z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym: zmniejsza się o kwotę 5,00 zł 

na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 352,00 zł na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych, o kwotę 1 827,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zwiększa 

się o kwotę  4 864,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej; 

w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 1 987 014,00 zł  zgodnie z pismami 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym: 1 973 684,00 zł na realizację świadczeń 

wychowawczych,  13 300,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej.    

 

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia środków finansowych  

z przeznaczeniem  na uregulowanie zaległej wpłaty na rzecz izb rolniczych uzyskanej z podatku 

rolnego; 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 3 257,00 zł, zgodnie  

z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz  dokonuje się 

przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem  na zakup wyposażenia dla pracowników urzędu, 

niezbędnych akcesoriów komputerowych dla referatu informatyki oraz na opłaty pocztowe, 

telefoniczne i na delegacje pracowników cuw; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia środków finansowych z 

przeznaczeniem  na refundację kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego; 

w dziale 852 Pomoc społeczna wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 2 680,00 zł zgodnie z 

pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym: zmniejsza się o kwotę 5,00 zł 

na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 352,00 zł na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych, o kwotę 1 827,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; zwiększa się o 

kwotę  4 864,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej oraz  dokonuje 

się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem  na opłaty posiłków dla dzieci poza 

programem dożywiania; 

w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1 987 014,00 zł  zgodnie z pismami 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym: 1 973 684,00 zł na realizację świadczeń 

wychowawczych,  13 300,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

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

finansowych na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w Sołectwie 

Pęcice oraz na organizację imprez kulturalnych w Sołectwie Nowa Wieś; 

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych  na zajęcia sportowe 

dla mieszkańców Osiedla Granica.  


