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

zmieniającym Nr   0050.48a.2014 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 31.12.2014 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.042,00 zł do kwoty 10.226.845,48 zł w tym: 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.042,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z 

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku z 

przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3 

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.285,24 zł oraz zmniejsza o kwotę 

25.243,24 zł do kwoty 9.464.480,68 zł w tym: 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.744,27 zł oraz zwiększono o kwotę 

9.744,27 zł w tym: 

Rozdział 80101 

Zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł.  

Rozdział 80104 

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.744,27 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.124,77 zł w 

tym: 

- wydatki na wynagrodzeni i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 3.388,27 zł; 

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 736,50 zł oraz zwiększono o kwotę 9.744,27 zł z 

przeznaczeniem na doszacowanie planu związanego odpłatnością za pobyt dzieci 

zamieszkałych w naszej gminie do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin; 

Rozdział 80146 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.619,50 zł. 
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Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 86,00 zł tytułem 

uzupełnienia planu przeznaczonego na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 

86,00 zł. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę  14.590,97 zł oraz zwiększono o kwotę 

15.632,97 zł w tym: 

Rozdział 85212 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 8.332,88 zł oraz zmniejszono o 

kwotę 8.332,88 zł w tym: 

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 339,90 zł; 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 7.992,98 zł. 

Rozdział 85214 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia celowe o kwotę 1.258,09 zł . 

Rozdział 85219 

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę              

5.000,00 zł celem doszacowania planu z racji powierzenia dodatkowych obowiązków 

pracownikom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Rozdział 85228 

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 601,76 zł. 

Rozdział 85295  

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.042,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz zmniejszono o kwotę 5.656,33 zł 

w tym: 

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 100,00 zł; 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł; 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 556,33 zł. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 822,00 zł oraz zwiększono o kwotę 822,00 zł 

w tym: 

Rozdział 90001 
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Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 822,00 zł celem zwiększenia planu z 

przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków 

w Luszynie. 

Rozdział 90095 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 822,00 zł. 


