
 

Zarządzenie Nr 214/2017 

Wójta Gminy Michałowice 

     z dnia 10 października 2017 r. 

 

 

w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice 
Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co 

następuje:  

§ 1 

Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016  

z dnia 14 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 

 

 

 



BeSTia
Strona 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 października  
2017 r.Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 
Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
750 Administracja publiczna 2 914,00180 867,72 183 781,72

75011 Urzędy wojewódzkie 2 914,00 74 128,8471 214,84

2010
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
71 159,00 2 914,00 74 073,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1 904,007 162,00 9 066,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 904,00 9 066,007 162,00

2010
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
7 162,00 1 904,00 9 066,00

852 Pomoc społeczna 68 794,00421 913,05 490 707,05

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2 330,00 29 671,0027 341,00

2010
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
9 300,00 2 330,00 11 630,00

85216 Zasiłki stałe 66 464,00 242 907,00176 443,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 175 993,00 66 464,00 242 457,00

855 Rodzina 365 720,0011 483 511,00 11 849 231,00

85501 Świadczenie wychowawcze 261 200,00 10 011 210,009 750 010,00

2060

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

9 739 000,00 261 200,00 10 000 200,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
96 197,00 1 828 964,001 732 767,00

2010
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
1 704 000,00 96 197,00 1 800 197,00

85504 Wspieranie rodziny 8 323,00 8 333,0010,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 8 323,00 8 323,00
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Strona 2

120 456 447,12 120 895 779,12439 332,00Razem:
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Strona 1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 października 
2017 r.Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 
Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
750 Administracja publiczna 2 914,00180 867,72 183 781,72

75011 Urzędy wojewódzkie 2 914,00 74 128,8471 214,84

2010
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
71 159,00 2 914,00 74 073,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1 904,007 162,00 9 066,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 904,00 9 066,007 162,00

2010
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
7 162,00 1 904,00 9 066,00

852 Pomoc społeczna 68 794,00421 913,05 490 707,05

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2 330,00 29 671,0027 341,00

2010
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
9 300,00 2 330,00 11 630,00

85216 Zasiłki stałe 66 464,00 242 907,00176 443,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 175 993,00 66 464,00 242 457,00

855 Rodzina 365 720,0011 483 511,00 11 849 231,00

85501 Świadczenie wychowawcze 261 200,00 10 011 210,009 750 010,00

2060

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

9 739 000,00 261 200,00 10 000 200,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
96 197,00 1 828 964,001 732 767,00

2010
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
1 704 000,00 96 197,00 1 800 197,00

85504 Wspieranie rodziny 8 323,00 8 333,0010,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 8 323,00 8 323,00
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120 456 447,12 120 895 779,12439 332,00Razem:



  

 

Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 214/2017 Wójta Gminy 

Michałowice z dnia 10 października 2017 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 2 914,00 zł, zgodnie z pismem 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa o kwotę 1 904,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego  Delegatura w 

Warszawie z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dochody o kwotę 68 794,00 zł, zgodnie  

z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w tym: składki na 

ubezpieczenie zdrowotne o kwotę  2 330,00 zł oraz na  zasiłki stałe  o kwotę 66 464,00 zł; 

w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody o kwotę  365 720,00 zł zgodnie z pismem 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w tym: 261 200,00 zł na świadczenia 

wychowawcze, 96 197,00 zł, na świadczenia rodzinne, oraz  8 323,00 zł na zadania związane  

ze wsparciem rodziny. 

 

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 wymianę ogrodzenia studni głębinowej  i przepompowni ścieków;  

w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się przeniesienia środków finansowych  

z przeznaczeniem na usuwanie zalewisk wodnych na drogach oraz  czyszczenie  kanalizacji 

deszczowej i wpustów ulicznych;  

w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na 

realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 1 904,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych; 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się 

przeniesienia środków finansowych na szkolenia  zawodników i kierowców OSP;  

w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia środków finansowych  

z przeznaczeniem na zwiększenie wpłaty na PFRON, wymianę systemu dzwonków w szkole i 

zakupem komputera wraz z oprogramowaniem, zakup zabawek dla dzieci w gminnym 

przedszkolu i tablicy magnetycznej, naprawę zamrażarki i lodówki , oraz na badania lekarskie 

pracowników ; 
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w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 68 794,00 zł, z przeznaczeniem 

na składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 330,00 zł, i na  zasiłki stałe 66 464,00 zł, oraz 

dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na 

zasiłki celowe - zakup opału; 

w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę  365 720,00 zł, w tym 261 200,00 zł na 

świadczenia wychowawcze, 96 197,00 zł, na świadczenia rodzinne, oraz  8 323,00 zł na zadania 

związane ze wsparciem rodziny; 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia 

środków finansowych z przeznaczeniem na wymianę, remont i uzupełnienie punktów 

świetlnych na terenie gminy; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia 

środków finansowych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych  w gminie; 

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych  

z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych  w gminie.  

  

 

 

 

 

 


