ZARZĄDZENIE Nr 13/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XVII/124/19
Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 205) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody
53 417 101,00
w tym:
bieżące
50 220 440,00
majątkowe
3 196 661,00
Wydatki
w tym:
bieżące
majątkowe

55 877 052,37
47 680 588,26
8 196 464,11

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2020
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 lutego 2020 roku

WYDATKI:
Dział

Rozdział Paragraf

010
01010
4260
4300
700
70005
4300
4480
750
75022
4010
4140
75085
4010
4140
801
80101
4010
80103
4040
80113
4010
4040
80148
4110
80150
4010
4040
855
85502

2910

Treść
bieżące
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Podatek od nieruchomości
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Stołówki szkolne i przedszkolne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o

Plan po zmianie
1 306 065,00
1 304 300,00
17 000,00
13 795,00
193 381,11
193 381,11
37 945,00
1 255,00
4 325 647,90
280 186,21
66 270,00
200,00
326 313,84
249 089,00
500,00
18 469 037,70
12 148 587,17
7 840 391,00
374 725,83
12 350,00
694 013,37
119 270,00
7 506,00
825 020,00
65 600,00
86 754,96
56 272,00
6 400,00
16 825 355,00
4 199 500,00

3 350,00

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4580
85508
3110

Pozostałe odsetki
Rodziny zastępcze
Świadczenia społeczne
Razem bieżące

150,00
65 600,00
65 600,00
47 680 588,26

Razem majątkowe
Ogółem wydatki

8 196 464,11
55 877 052,37

majątkowe

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 13/2020 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 lutego 2020 roku

ZMIANY W WYDATKACH:
bieżących:
Dział 010 rozdział 01010 – skorygowano plan wydatków na rolnictwo i łowiectwo w paragrafach jak
niżej:
§ 4260 – zwiększono o 7 000,00 zakup energii
§ 4300 – zmniejszono o 7 000,00 zakup usług pozostałych
Dział 700 rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
w paragrafach jak niżej:
§ 4300 – zmniejszono o 1 150,00 zakup usług pozostałych
§ 4480 – zwiększono o 1 150,00 na podatek od nieruchomości
Dział 750 rozdział 75022 – skorygowano plan wydatków na rady gmin w paragrafach jak niżej:
§ 4010 – zmniejszono o 200,00 wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4140 – zwiększono o 200,00 na wpłaty PFRON
Dział 750 rozdział 75085 – skorygowano plan wydatków na wspólna obsługę jednostek samorządu
terytorialnego w paragrafach jak niżej:
§ 4010 – zmniejszono o 500,00 wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4140 – zwiększono o 500,00 na wpłaty PFRON
Dział 801 skorygowano plan wydatków na oświatę i wychowanie w rozdziałach i paragrafach jak
niżej:
rozdział 80101 – skorygowano szkoły podstawowe w paragrafach jak niżej:
§ 4010 – zmniejszono o 12 500,00 na wynagrodzenia osobowe
rozdział 80103 – skorygowano oddziałały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach jak
niżej:
§ 4040 – zwiększono o 1 000,00 na dodatkowe wynagrodzenie roczne
rozdział 80113 – skorygowano plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół w paragrafach jak
niżej:
§ 4010 – zmniejszono o 500,00 na wynagrodzenia
§ 4040 – zwiększono o 500,00 na dodatkowe wynagrodzenie roczne
rozdział 80148 – skorygowano stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach jak niżej:
§ 4010 – zwiększono o 11 500,00 na wynagrodzenia
rozdział 80150 – skorygowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach jak niżej:
§ 4010 – zmniejszono o 1 500,00 na wynagrodzenia
§ 4040 – zwiększono o 1 500,00 na dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział 855 rozdział 85508 § 3110 – zmniejszono o 1 200,00 plan wydatków na świadczenia społeczne
oraz przeniesiono do działu 855 rozdziału 85502 § 2910 poprzez zwiększenie o 1 150,00 planu na
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur oraz o działu 855 rozdziału 85502 § 4580 poprzez zwiększenie o 50,00 na
pozostałe odsetki.

