ZARZĄDZENIE NR 59.2018
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 8 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok oraz zmiany planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok,

zarządza się, co następuje:
§ 1. 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
dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie 84.390.043,59 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
64.662.106,94 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie
19.727.936,65 zł.
§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie 102.930.743,59 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
60.764.303,87 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie
42.166.439,72 zł.
§ 3. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami dla Gminy Halinów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 8 czerwca 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf
855
85502

2010

Treść

Zmiana

Rodzina

4 124,00

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

4 124,00

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

4 124,00

Urząd Miejski w Halinowie

4 124,00

Razem:

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

4 124,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 8 czerwca 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf

Treść
Oświata i wychowanie

801

Szkoły podstawowe

80101
4210

4240

4270

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4300

4430

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

13 000,00

Zakup środków dydaktycznych i książek

- 25 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

- 25 000,00

Zakup usług remontowych

3020

4010

4110

4120

4210

20 000,00
20 000,00
- 10 400,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 200,00

Gimnazjum w Halinowie

- 200,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2 000,00

Gimnazjum w Halinowie

- 2 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 1 301,00

Gimnazjum w Halinowie

- 1 301,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 100,00

Gimnazjum w Halinowie

- 100,00

Składki na Fundusz Pracy

- 50,00

Gimnazjum w Halinowie

- 50,00

Wynagrodzenia bezosobowe

- 1 500,00

Gimnazjum w Halinowie

- 1 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia

- 2 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

- 2 000,00

Zakup środków dydaktycznych i książek

- 7 199,00

Gimnazjum w Halinowie

- 1 199,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach

- 6 000,00

Zakup usług pozostałych

4 000,00

Gimnazjum w Halinowie

4 000,00

Różne opłaty i składki

- 50,00

Gimnazjum w Halinowie

- 50,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80150

8 000,00
13 000,00

Gimnazja
3020

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach
80110

Zmiana

2 400,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

Gimnazjum w Halinowie

200,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000,00

Gimnazjum w Halinowie

2 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

Gimnazjum w Halinowie

100,00

Składki na Fundusz Pracy

50,00

Gimnazjum w Halinowie

50,00

Zakup materiałów i wyposażenia

50,00

Gimnazjum w Halinowie

50,00

855
85502
3110

4010

921

Rodzina

4 124,00

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

4 124,00

Świadczenia społeczne

4 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone

4 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

124,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone

124,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109
4210

4300

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

- 2 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

- 2 000,00

Zakup usług pozostałych

2 000,00

Urząd Miejski w Halinowie

2 000,00

Razem:

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

4 124,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 8 czerwca 2018 r.
1.Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
Dział Rozdział Paragraf
855
85502

2010

Treść

Zmiana

Rodzina

4 124,00

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

4 124,00

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

4 124,00

Razem:

4 124,00

2.Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018
Dział Rozdział Paragraf
855

Treść

Zmiana

Rodzina

4 124,00

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

4 124,00

3110

Świadczenia społeczne

4 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85502

124,00

Razem:

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

4 124,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 59.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 08.06.2018 r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.124,00 zł w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
Rozdz. 85502 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 4.124,00 zł na podstawie pisma nr FINI.3111.20.6.2018 z dnia 28 maja 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia
się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo
nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.124,00 zł oraz dokonano zmian w niżej wymienionych
rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
Rozdz. 80101, 80110 – przesunięcia miedzy paragrafami na podstawie wniosku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Brzezinach nr ZSPB-311.15.04.2018 z dnia 23 maja 2018 r. celem dostosowania
planu wydatków do bieżących potrzeb szkoły.
Rozdz. 80110, 80150 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Gimnazjum
w Halinowie nr GH.311.15.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w celu dostosowania planu do bieżących
potrzeb związanych z funkcjonowaniem placówki.
Rozdz. 85502 – zwiększono plan wydatków w §§ 3110 i 4010 o łączną o kwotę 4.124,00 zł na podstawie
pisma nr FIN-I.3111.20.6.2018 z dnia 28 maja 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu
urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu
albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”.
Rozdz. 92109 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4300
o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych w zakresie kultury.
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