ZARZĄDZENIE Nr 26.2018
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017, poz.1875
z późn. zm.), art. 222 ust.4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXIX.367.2017
z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.
Zarządza się, co następuje:

§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 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie 97 599 181,35 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie
58 963 621,21 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie
38 635 560,14 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 26.2018 z 23.02.2018 r.
Dział Rozdział Paragraf
754
75412
4190

4430

Treść

Zmiana

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

Ochotnicze straże pożarne

0,00

Nagrody konkursowe

840,00

Urząd Miejski w Halinowie

840,00

Różne opłaty i składki

- 840,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 840,00

Oświata i wychowanie

801
80101
2950

4210

4530

80104
4260

80110

0,00

Szkoły podstawowe

250,00

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

250,00

Urząd Miejski w Halinowie

250,00

Zakup materiałów i wyposażenia

- 173,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

- 173,00

Podatek od towarów i usług (VAT).

173,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

173,00

Przedszkola

20,00

Zakup energii

20,00

Urząd Miejski w Halinowie

20,00

Gimnazja
2950

4 050,00

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

50,00

Urząd Miejski w Halinowie
4300

80195
4300

50,00

Zakup usług pozostałych

4 000,00

Gimnazjum w Halinowie

4 000,00

Pozostała działalność

- 4 320,00

Zakup usług pozostałych

- 4 320,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 4 320,00

Razem:

0,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26.2018 Burmistrza Halinowa
z dnia 23.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:
Wprowadzono zmiany w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - dokonano przesunięcia środków z § 4430 Różne
opłaty i składki do § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 840,00 zł w celu zabezpieczenia
środków finansowych na zakup nagród/statuetek dla finalistów 41-ej edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków w § 2950 Zwrot
niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 250,00 zł celem zwrotu środków do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z korektą rozliczenia
dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach za 2017 rok.
W/w kwotę przeniesiono z rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług
pozostałych.
W niniejszym rozdziale dokonano również przesunięcia kwoty 173,00 zł z § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia do § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie wniosku
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach celem dostosowania planu
wydatków do aktualnych potrzeb szkoły.
Rozdz. 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków w § 4260 Zakup energii o kwotę 20,00
zł w związku z rozliczeniem punktu poboru instalacji gazowej w budynku Przedszkola
w Okuniewie. W/w kwotę przeniesiono z rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup
usług pozostałych.
Rozdz. 80110 Gimnazja – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4.050,00 zł, w tym:
1) Zwiększono plan wydatków w § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
o kwotę 50,00 zł celem zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, w związku z korektą rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w szkołach za 2017 rok.
2) zwiększono plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł
w budżecie Gimnazjum w Halinowie celem zorganizowania wymiany międzyszkolnej
Gimnazjum w Halinowie z duńską szkołą z Esbjerg.
W/w kwoty przeniesiono z rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług
pozostałych.
Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków w § 4300 Zakup usług
pozostałych o kwotę 4.320,00 zł celem przeniesienia środków do wyżej opisanych zwiększeń
w rozdz. 80101, 80104 i 80110.

