
Zarządzenie Nr WAO.0050.72.2020 
Burmistrza Łomianek 

z dnia 27 kwietnia 2020 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2020 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
2) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 2, 
3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

§ 2. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr WAO.0050.72.2020 

Burmistrza Łomianek 
z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania 
zlecone i własne, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę per saldo 
605.866,59 zł, w tym: na zadania zlecone zwiększa się per saldo o 603.866,59 zł oraz na 
zadania własne zwiększa się per saldo o 2.000,00 zł. 
Dochody  
1. W planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dokonuje  
się następujących zmian: 

- w dziale 010 rozdział 01095 wprowadza się dochody bieżące w kwocie 2.782,59 zł na 
zwrot części 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. 
- w dziale 750 rozdział 75011 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.964,00 zł w 
związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego, 
- w dziale 855 rozdział 85501 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 699.000,00 zł w 
związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego, 
- w dziale 855 rozdział 85502 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 92.000,00 zł w 
związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego, 
- w dziale 855 rozdział 85503 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120,00 zł na 
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z 
ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
- w dziale 855 rozdział 85504 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 35.000,00 zł w 
związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego. 

2. W planie dochodów na realizację zadań własnych gminy dokonuje się następujących 
zmian : 

- w dziale 852 rozdział 85213 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł w 
związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego 
- w dziale 852 rozdział 85214 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł w 
związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego, 
- w dziale 852 rozdział 85216 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.000,00 zł w 
związku z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego. 

Wydatki 
1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na zadania zlecone dokonuje się następujących 

zmian w planie wydatków: 
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 2.782,59, w tym na 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (2.728,03 zł) oraz na 
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie 
przez gminę w I terminie płatniczym 2020 r. (54,56 zł), 
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 28.964,00 zł, w tym 
na wynagrodzenia osobowe (24.210,00 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne 
(4.161,00 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy (593,00 zł), 
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 699.000,00 zł, w 
tym na świadczenia społeczne (693.058,00 zł), na wynagrodzenia osobowe (4.965,00 zł), 



na składki na ubezpieczenia społeczne (855,00 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy 
(122,00 zł), 
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 92.000,00 zł, w 
tym na świadczenia społeczne (89.300,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia 
(2.700,00 zł), 
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę 120,00 zł, w tym na 
wynagrodzenia osobowe (100,00 zł) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne (20,00 zł), 
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 35.000,00 zł, w 
tym na świadczenia społeczne (33.600,00 zł), na wynagrodzenia osobowe (1.170,00 zł), na 
składki na ubezpieczenia społeczne (200,00 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy (30,00 
zł). 

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na zadania własne dokonuje się następujących 
zmian w planie wydatków: 

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę 2.000,00 zł  
na składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 15.000,00 zł  
na świadczenia społeczne, 
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 19.000,00 zł  
na świadczenia społeczne. 

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 
W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 dokonuje się przeniesienia pomiędzy 
paragrafami w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości i porządku na 
cmentarzach w gminie Łomianki w kwocie 4.075,00 zł. 
W dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy 
paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w kwocie 15.000,00 zł. 
W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia 
pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w kwocie 
10.000,00 zł. 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 dokonuje 
się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłat 
sądowych w toczących się postępowaniach windykacyjnych w kwocie 1.000,00 zł. 
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