Zarządzenie Nr 38/2019
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 07 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869
z późn.zm.) zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:
Zwiększam plan dochodów o kwotę 300.709,00 zł. Zmniejszam plan dochodów o kwotę
585,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 72.545.200,32 zł. zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.
„Dochody budżetu”
1. zwiększam plan dochodów bieżących o kwotę 300.709,00 zł.
2. zmniejszam plan dochodów bieżących o kwotę 585,00 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 56.828.256,78 zł.
Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 15.716.943,54 zł.
Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
3. zwiększam plan wydatków bieżących o kwotę 300.709,00 zł.
4. zmniejszam plan wydatków bieżących o kwotę 585,00 zł.
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 49.502.429,56 zł.
Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 25.879.732,34 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 75.382.161,90 zł. zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

§ 2
1. Wprowadzam zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami."
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Sochaczew
Mirosław Orliński

Uzasadnienie
Zmiany do budżetu:
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 300.709,00 zł, Plan dochodów bieżących
zmniejszono o kwotę 585,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Dział 750
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.721,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Dział 801
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 585,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 336/2019 z dnia 17 października 2019r.
Powyższe środki przeznaczone były na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne
niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116
ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.
Dział 852
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 4.445,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 15 października 2019r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.
1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie
z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 14.000,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 262 z dnia 15 października 2019r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego
pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
Dział 854
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 20.800,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267 z dnia 15 października 2019r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Dział 855
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 18.000,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2019 z dnia 17 października 2019r.
z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 203.835,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 268 z dnia 15 października 2019r.
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy
o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 20.150,00 zł. w tym:
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 314/2019 z dnia 10 października 2019r.
na kwotę 13.640,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym
mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 345/2019 z dnia 18 października 2019r.
na kwotę 6.510,00 zł. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe
przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu
„Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 16.758,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 15 października 2019r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnianie przez gminy
asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 300.709,00 zł, Plan wydatków bieżących
zmniejszono o kwotę 585,00 zł godnie z Załącznikiem nr 2.
Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
2.721,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 80153

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
585,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę
4.445,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych.
Rozdział 85219

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
14.000,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę
dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
Rozdział 85415

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę
20.800,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85501

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
216,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
17.784,00 zł.
Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem planu dotacji
z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci.
Rozdział 85502

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
2.363,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
1.200,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
200.272,00 zł.
Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem planu dotacji
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy
o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
17.408,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
19.500,00 zł.
Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem planu dotacji
z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 oraz na realizację świadczenia
„Dobry start”.

