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Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok  

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.38.2018  Wójta Gminy Pacyna  z dnia 29.08.2018 roku 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60.544,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.000.733,01 zł. 

Zmiany obejmują: 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.042,00 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania zlecone gminie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku                             

nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na organizację i 

przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.500,00 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania własne gminy  zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia                               

27 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 

Dział 855 – Rodzina 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.002,00 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 

sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  60.544,00 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.029.531,91 zł. 

Zmiany obejmują: 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Rozdział 75109 

Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem  organizację i przeprowadzenie 

wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o kwotę 27.042,00 zł w tym: 
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- o kwotę 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone; 

- o kwotę 1.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

- o kwotę 8.542,00 zł na wydatki statutowe. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85216 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.500,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. 

Dział 855 – Rodzina 

Rozdział 85504 

Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” 

o kwotę 12.002,00 zł w tym: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.700,00 zł; 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 302,00 zł. 


