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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 30.06.2015 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 26.000,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 9.489.072,27 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.000,00 zł zgodnie z Decyzja Nr 81 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.06.2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27.345,52 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.345,52 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 9.478.822,42 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27.106,32 zł oraz zmniejszono o kwotę 

1.345,52 zł w tym: 

Rozdział 85212 

Zwieszono plan wydatków na  wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100,00 zł z 

przeznaczeniem na obsługę informatyczną związaną z wdrożeniem i aktualizacją 

oprogramowania do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, środki przesunięto ze 

świadczeń na rzecz osób fizycznych. 

Rozdział 85215   
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Zwiększono plan wydatków rzeczowych o kwotę 6,32 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłat 

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w wysokości 2% otrzymanej dotacji, 

środki przesunięto ze świadczeń na rzecz osób fizycznych. 

Rozdział 85295 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.000,00 zł z 

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

pochodzą z dotacji. 

                                

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 239,20 zł oraz zmniejszono o kwotę              

239,20 zł w tym: 

Rozdział 85415 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 239,20 z ł z 

przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego Gminy w wypłacie świadczeń tytułem 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, środki przesunięto z rozdziału 

85401. 

 


