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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 09.11.2015 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27.525,79 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27.525,79 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 10.166.621,41 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 400 – Dostarczanie wody 

Rozdział 40002 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

wody z obcych stacji wodociągowych, zmniejszając o tą kwotę plan wydatków na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczone. 

  

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

oraz sądownictwa 

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 633,98 zł tytułem końcowego 

rozliczenia wyborów do Sejmu i Senatu w tym: 

- zwiększono plan  wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 595,58 zł 

i plan wydatków statutowych o kwotę 38,40 zł; 

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 38,40 zł i plan 

wydatków statutowych  o kwotę 595,58 zł. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z rozwiązaniem 

rezerwy ogólnej na 2015 rok. 

 

 



2 
 

Dział 851 

Rozdział 85154 

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 1.600,00 zł zwiększając o ta kwotę 

plan wydatków na wynagrodzenia za udział członków w posiedzeniu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zmniejszając jednocześnie o tę kwotę plan 

wydatków statutowych. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.291,81 zł oraz zmniejszono o kwotę               

291,81 zł w tym: 

Rozdział 85206 

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 291,81 zł 

w ramach doszacowania planu wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny.  

Rozdział 85215 

Zwiększono plan wydatków  na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, środki pochodzą z rezerwy ogólnej. 

Rozdział 85228 

Zmniejszono plan wydatków na usługi opiekuńcze o kwotę 291,81 zł, środki przesunięto do 

rozdziału 85206. 

 

 

 

 

 

 

 


