
1 
 

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr IX/61/2015 na 2016 rok  

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 31.03.2016 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.500,00 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 21.300,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 10.602.813,00 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem korekty planu dotacji celowej na 2016 rok o 

kwotę 5.500,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 

2016 roku w tym z przeznaczeniem: 

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne współfinansowane z budżetu państwa o kwotę                     

800,00 zł; 

- na zasiłki okresowe o kwotę 2.700,00 zł; 

- na zasiłki stałe o kwotę 2.000,00 zł. 

Zmniejsza się plan dochodów bieżących tytułem korekty planu dotacji celowej na 2016 rok o 

kwotę 21.300,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 

2016 roku w tym: 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa o kwotę 300,00 zł; 

- świadczenia rodzinne o kwotę 3.000,00 zł; 

- dożywianie o kwotę 18.000,00 zł; 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.791,00 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22.591,00 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 10.402.813,00 zł. 

Zmiany obejmują: 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.291,00 zł oraz zmniejsza o kwotę                      

1.291,00 zł w tym: 

Rozdział 80101 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 706,00 zł w związku z korektą planu w 

rozdziale 80150. 

Rozdział 80104 

Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 585,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie 

planu wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska w 2015 roku z terminem płatności do 

31.03.2016 roku. W związku z zabezpieczeniem planu na ten cel zmniejszono plan wydatków 

na fundusz pracy o kwotę 585,00 zł. 

Rozdział 80150 

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 706,00 zł w związku z 

otrzymaną kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 

2016 rok. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł oraz zmniejsza o kwotę                      

21.300,00 zł w tym: 

Rozdział 85212 

Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł w 

związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne. 

Rozdział 85213 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 800,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne współfinansowane z budżetu państwa, środki pochodzą z dotacji. 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu 

dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w całości z budżetu 

państwa. 

Rozdział 85214 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.700,00 zł z 

przeznaczeniem na zasiłki okresowe, środki pochodzą z dotacji. 

Rozdział 85216 



3 
 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zasiłki stałe, środki pochodzą z dotacji. 

Rozdział 85295 

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.000,00 zł w 

związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”.  

 


