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Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Zarządzeniem 

zmieniającym  Nr   0050.12.2014 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 29 kwietnia 2014 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 072,35 zł do kwoty 9 502 964,91 zł w tym: 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji na zadania zlecone Gminie o kwotę 

308.394,30 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 036  z dnia 10 kwietnia            

2014 roku z przeznaczeniem 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 przez Gminę. 

 

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

oraz sądownictwa 

zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji na zadania zlecone Gminie o kwotę 

8.057,00 zł  zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3101-7/14 z dnia              

22 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na                                 

25 maja 2014 roku.. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji na zadania zlecone Gminie o kwotę 

21.341,05 zł w tym o kwotę: 

- 40,05 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 9 kwietnia 2014 roku z 

przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II Kwartał           

2014 roku. 

- 21.301,00 zł  tytułem dotacji celowej  na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją 

Wojewody Mazowieckiego Nr 24  z dnia 24 marca 2014r. z przeznaczeniem na pomoc 

finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji na zadania własne Gminy o kwotę 

19.280,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 025 z dnia                                    

31 marca 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym. 

 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3 

 

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 357 072,35 zł do kwoty 8 733 331,32 zł w 

tym: 

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 308 394,30 zł w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.684,00 zł z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego i składek naliczonych 

związanych z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego; 

- wydatki statutowe o kwotę 303 710,30 zł w tym: z przeznaczeniem na zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych w kwocie 302 347,35 zł oraz w kwocie 1.362,95 zł na pokrycie 

kosztów usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych i kosztów podróży służbowych. 

 

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

oraz sądownictwa 

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.057,00 zł w tym: 

- wydatki statutowe o kwotę 4.544,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i 

wyposażenia, usług pozostałych oraz pokrycia kosztów delegacji związanych z 

przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego; 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.513,00 zł z 

przeznaczeniem na obsługę informatyczną związaną z przeprowadzeniem wyborów posłów 

do Parlamentu Europejskiego. 
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Dział 852 – Pomoc społeczna 

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 341,05 zł w tym: 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 40,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

dodatków energetycznych. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

zwiększa się plan wydatków na świadczenia o kwotę 21 301,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

zwiększono plan wydatków na o kwotę 19 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

 

 

 

 


