
ZARZĄDZENIE NR 18.2020 
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie  dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869  z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr X/70/2019 z dnia 
30 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza, co następuje: 

  § 1   
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu:   
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 
010  Rolnictwo i łowiectwo  122 656,81 

 01095 Pozostała działalność  122 656,81 
  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 

 122 656,81 

750  Administracja publiczna  5 585,00 
 75011 Urzędy wojewódzkie   5 585,00 

  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 

 5 585,00 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa  10 201,00 

 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   10 201,00 
  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 

 10 201,00 

852  Pomoc społeczna 5 000,00 876,00 

 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

2 000,00 

 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)  

2 000,00  

 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

3 000,00 
 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)  

3 000,00  

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania   876,00 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)  

 876,00 

855  Rodzina 62 000,00 81 000,00 
 85501 Świadczenie wychowawcze   78 000,00 

  

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 wychowaniu dzieci  

 

78 000,00 

 

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

62 000,00 
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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 

62 000,00  

 85504 Wspieranie rodziny   3 000,00 

  

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 

 3 000,00 

Razem 67 000,00 220 318,81 
     

Plan dochodów budżetu po zmianie ogółem wynosi                                                             27 077 818,81 
     
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:   
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 
010  Rolnictwo i łowiectwo  122 656,81 

 01095 Pozostała działalność  122 656,81 
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:   
  1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  122 656,81 

750  Administracja publiczna  5 585,00 
 75011 Urzędy wojewódzkie   5 585,00 
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:   
  1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5 585,00 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa  10 201,00 

 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   10 201,00 
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:   
  1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  8 096,60 
  2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  2 104,40 

758  Różne rozliczenia  32 550,00  
 75818  Rezerwy ogolne i celowe 32 550,00  
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:   
  1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32 550,00  

852  Pomoc społeczna 5 000,00 876,00 

 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

2 000,00 

 
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00  

 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

3 000,00 
 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00  
 85230 Pomoc w zakresie dożywiania   876,00 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych  876,00 
854  Edukacyjna opieka wychowawcza  32 550,00 

 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  32 550,00 
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych  32 550,00 

855  Rodzina 62 000,00 81 000,00 
 85501 Świadczenie wychowawcze   78 000,00 
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych  78 000,00 

 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 62 000,00 

 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 000,00  
 85504 Wspieranie rodziny   3 000,00 
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 000,00 
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Razem 99 550,00 252 868,81 
     

Plan wydatków budżetu po zmianie ogółem wynosi                                                             32 247 818,81 
     
  § 2   

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2020  "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"  otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
  § 3   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
 
 
  
 

Wójt Gminy 
 
 

Stanisław Wirtek 
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Tabela nr 1 do zarządzenia Nr 18.2020 

Wójta Gminy Sobienie-Jeziory 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami w 2020 r.  

         
Plan  Zmiana  Plan po zmianie  

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Dotacje       Wydatki          

     Dotacje       Wydatki          
     Dotacje       Wydatki          

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

010  Rolnictwo i łowiectwo   122 656,81 122 656,81 122 656,81 122 656,81 
 01095 Pozostała działalność   122 656,81 122 656,81 122 656,81 122 656,81 

  
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 

  
122 656,81 

 122 656,81  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:     122 656,81  122 656,81 
   1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     122 656,81  122 656,81 

750  Administracja publiczna 49 131,00 49 131,00 5 585,00 5 585,00 54 716,00 54 716,00 
 75011 Urzędy wojewódzkie 49 131,00 49 131,00 5 585,00 5 585,00 54 716,00 54 716,00 

  
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 

49 131,00  5 585,00  54 716,00  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   49 131,00  5 585,00  54 716,00 
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   44 880,00  5 585,00  50 465,00 
   2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   4 251,00    4 251,00 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1 299,00 1 299,00 10 201,00 10 201,00 11 500,00 11 500,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 1 299,00 1 299,00   1 299,00 1 299,00 

  
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 

1 299,00    1 299,00  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   1 299,00    1 299,00 
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   1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   1 299,00    1 299,00 
 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    10 201,00 10 201,00 10 201,00 10 201,00 

  
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 

  10 201,00  10 201,00  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:     10 201,00  10 201,00 
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     8 096,60  8 096,60 
   1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     2 104,40  2 104,40 

855  Rodzina 8 788 000,00 8 788 000,00 19 000,00 19 000,00 8 807 000,00 8 807 000,00 
 85501 Świadczenie wychowawcze  6 591 000,00 6 591 000,00 78 000,00 78 000,00 6 669 000,00 6 669 000,00 

  
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 wychowaniu dzieci  

6 591 000,00  78 000,00  6 669 000,00  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   56 024,00    56 024,00 
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   54 753,00    54 753,00 
   2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   1 271,00    1 271,00 
   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   6 534 976,00  78 000,00  6 612 976,00 

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

1 951 000,00 1 951 000,00 -62 000,00 -62 000,00 1 889 000,00 1 889 000,00 

  
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 

1 951 000,00  -62 000,00  1 889 000,00  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   136 130,00    136 130,00 
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   134 859,00    134 859,00 
   2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   1 271,00    1 271,00 
   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   1 814 870,00  -62 000,00  1 752 870,00 
 85504 Wspieranie rodziny 230 000,00 230 000,00 3 000,00 3 000,00 233 000,00 233 000,00 

  
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 

230 000,00  3 000,00  233 000,00  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   8 000,00    8 000,00 
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   6 400,00    6 400,00 
   2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   1 600,00    1 600,00 
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   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   222 000,00  3 000,00  225 000,00 

 85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla  opiekunów 

16 000,00 16 000,00   16 000,00 16 000,00 

  
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 

16 000,00    16 000,00  

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   16 000,00    16 000,00 
   2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   16 000,00    16 000,00 

Razem: 8 838 430,00 8 838 430,00 157 442,81 157 442,81 8 995 872,81 8 995 872,81 
         
         
         
         

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2020r.       

         
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan      
750  Administracja publiczna 118,00     

 75011 Urzędy wojewódzkie 118,00     

   Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego   118,00     

855  Rodzina 27 000,00     
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

27 000,00     

   Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego   27 000,00     
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Wójt Gminy 
 
 

Stanisław Wirtek 
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 18/2020
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zmienia się plan dochodów (dotacji celowych)
na podstawie pism:
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

WF-I.3111.1.18.2020 zwiększa się w kwocie 122.656,81 zł środki z rezerwy celowej
poz. 7 - „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane z realizacją ustawy z dnia
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez
gminę w I terminie płatniczym 2020 r.

2. W dziale 750 Administracja publiczna
- WF-I.3111.9.11.2020 zwiększa się w kwocie 358 zł z tytułu niedoszacowania dotacji za

rok 2019
- WF-I.3111.1.18.2020 zwiększa się w kwocie 5.227 zł zatwierdzone plany finansowe na

rok 2020
4. W dziale 852 Pomoc społeczna
- WF-I.3111.1.18.2020 zmniejsza się w kwocie 4.124 zł zatwierdzone plany finansowe

na rok 2020
5. W dziale 855 Rodzina
- WF-I.3111.1.18.2020 zwiększa się w kwocie 19.000 zatwierdzone plany finansowe na

rok 2020

Na podstawie informacji DWW-3113-3/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Warszawie o kwocie przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 10 maja 2020 r.
- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa zwiększa się w kwocie 10.201 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
- zwiększa się w kwocie 122.656,81 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego, zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe - zadanie
zlecone

2. W dziale 750 Administracja publiczna
- zwiększa się w kwocie 5.585 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie

zlecone
3. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
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prawa oraz sądownictwa
- zwiększa się w kwocie 10.201 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,

tj. sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia, wydatki kancelaryjne,
szkolenie członków, obsługę informatyczną komisji wyborczych i urzędników
wyborczych - zadanie zlecone

4. W dziale 758 Różne rozliczenia
- rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 32.550 zł z przeznaczeniem na

zwiększenie wydatków dziale 854
5. W dziale 852 Pomoc społeczna
- rozdz. 85213 zmniejsza się w kwocie 2.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- rozdz. 85214 zmniejsza się w kwocie 3.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych
- rodzi. 85230 zwiększa się w kwocie 876 zł na pomoc w zakresie dożywiania
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85416 zwiększa się w kwocie 32.550 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach ze środków otrzymanych w
formie darowizny z aukcji charytatywnej „Wigilia Klubowa Sobienie Królewskie”

7. W dziale 855 Rodzina
- rozdz. 85501 zwiększa się w kwocie 78.000 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego

- zadanie zlecone
- rozdz. 85502 zmniejsza się w kwocie 62.000 na świadczenia rodzinne, świadczenia z

funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone
- rozdz. 85504 zwiększa się w kwocie 3.000 na świadczenia wspieranie rodziny - zadanie

zlecone
Wójt Gminy

Stanisław Wirtek
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