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Uzasadnienie: 

 

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 1 145 000,-  

w zadaniach zleconych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w celu dostosowania klasyfikacji 

budżetowej do wydatków ponoszonych w ramach rządowego programu „Dobry Start” 

ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. 

 

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 50 000,-  

w zadaniach własnych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 88/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku. Zwiększenie dotacji celowych na 

realizację bieżących zadań własnych powiatów z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25), 

przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.    

 

3. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 1 145 000,-  

w zadaniach zleconych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w celu dostosowania klasyfikacji 

budżetowej do wydatków ponoszonych w ramach rządowego programu „Dobry Start” 

ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. 

 

4. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 10 000,-  

w zadaniach zleconych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 228/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku. Powyższe zmiany dotacji 

celowych dla gmin dotyczą finansowania, organizowani i świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

 

5. Przesunięcie wydatków miedzy rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 

801 w kwocie 10 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika 

z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Zespole 

Szkół Zawodowych im. Hubala – zadanie zaplanowane do realizacji na 2019 rok 

w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 

6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 

w kwocie 200 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku 

z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalno – rentowych 

pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. 

 

7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej  

w dziale 700 w kwocie 10 200,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się  
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w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w związku z likwidacją 

ogrodu działkowego „Stokrotka”.  

 

8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 

w kwocie 9 572,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na koszty zastępstw procesowych. 

 

9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 

w kwocie 45 190,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia 

środków na nagrody uznaniowe  dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej oraz wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń i zakup środków 

żywności  w jednostce. 

 

10. Przesunięcie planu wydatków między dysponentami w dziale 801 w kwocie 10 000,- 

w zadaniach własnych powiatu z Wydziału Inwestycji do Wydziału Edukacji  wynika 

z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Zespole 

Szkół Zawodowych im. Hubala – zadanie zaplanowane do realizacji na 2019 rok 

w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

        (-) Radosław Witkowski 

 


