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Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr III/21/2014 na 2015 rok  

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 07.09.2015 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.333,00 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.200,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 9.563.310,20 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

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

oraz sądownictwa 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.600,00 zł zgodnie z pismem Krajowego 

Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-18/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku z 

przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji referendum 

ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z Decyzja Nr 172 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie 

dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.200,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 186/2015 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku w związku nadwyżką środków 

finansowych przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.733,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 194/2015 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”. 
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Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28.333,00 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.200,00 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 9.553.060,35 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

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

oraz sądownictwa 

Rozdział 75110 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.600,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji powołanej do 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku, 

środki pochodzą z dotacji. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 

4.200,00 zł w tym: 

Rozdział 85228 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.200,00 zł w związku z powstałą nadwyżką 

środków finansowych przeznaczonych na realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie występują w 2015 roku w naszej Gminie. 

Rozdział 85295 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki 

pochodzą z dotacji. 

                                

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.733,00 z ł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka 

szkolna”, środki pochodzą z dotacji. 


