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

zmieniającym  Nr   0050.18.2014 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 27 maja 2014 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.580,00 zł do kwoty 9.508.544,91 zł w tym: 

 

 

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

oraz sądownictwa 

zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji na zadania zlecone Gminie o kwotę 

5.580,00 zł  zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3101-8/14 z dnia             

15 maja 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na 25 maja 2014 roku. 

 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3 

 

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.102,90 zł oraz zmniejszono o kwotę 

8.522,90 zł do kwoty 8.738.911,32 zł w tym: 

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.117,00 zł oraz zmniejsza o kwotę            

4.117,00 zł w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia osobowe zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł, a wydatki na 

wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 4.117,10 zł z 

przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z obsługą zwrotu części 

podatku akcyzowego; 

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 117,10 zł . 
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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 6.785,80 zł oraz zmniejszono o kwotę 

1.205,80 zł w tym: 

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 707,38 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.205,80 zł 

tytułem korekty planu wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem wyborów do 

Parlamentu Europejskiego; 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 191,22 z 

przeznaczeniem na doszacowanie planu na obsługę informatyczną związaną z 

przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego; 

- wydatki na świadczenia zwiększono o kwotę 5.887,20 zł celem zabezpieczenia planu na 

wypłaty zryczałtowanych diet oraz pokrycia kosztów wyjazdów dla członków obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.200,00 zł oraz zmniejsza o kwotę               

3.200,00 zł w tym: 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z  funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę            

3.200,00 zł.  

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3.200,00 zł w związku ze sprawieniem 

pogrzebu osoby nie objętej ubezpieczeniem społecznym – obowiązek gminy wynika z ustawy 

o pomocy społecznej  z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 182 ze zmianami) art. 17,              

ust. 1, pkt 15. 

 

 


