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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.6.2015 Wójta Gminy Pacyna  z dnia 31.03.2015 roku 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31.501,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 8.967.974,58 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.139,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 20 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań 

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku. Kwota przyznaj dotacji 

zgodnie z pismem nr FCR-1.3111.15.11.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie wynosi 105.659,00 zł, kwota dotychczas wprowadzonej dotacji do planu budżetu 

zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014r. wynosi 74.520,00 zł. W 

związku z powyższym kwota wymaganego zwiększenia stanowi 31.139,00 zł. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 362,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 19 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 41.262,90 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9.761,90 zł. 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 8.802.044,58 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Rozdział 40002 
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Dokonano zmiany w planie wydatków statutowych tj. zmniejszenia i zwiększenia o  kwotę 

2.192,40 zł celem zabezpieczenia planu wydatków dotyczących opłaty za korzystanie ze 

środowiska w zakresie poboru wód. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.944,00 zł oraz zmniejszono 4.805,00 zł w 

tym: 

Rozdział 80104  

Zwieszono plan wydatków statutowych o kwotę 31.139,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 

bieżące Przedszkola Samorządowego w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zakresu 

wychowania przedszkolnego. 

Rozdział 80113 

Dokonano zmiany w zakresie paragrafów wydatków statutowych tj. zmniejszenia i 

zwiększenia o kwotę 405,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków dotyczących opłaty za 

korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

Rozdział 80195 

Dokonano zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia zmniejszając plan wydatków na 

wynagrodzenia osobowe, a zwiększając na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.400,00 zł 

co dotyczy obsługi finansowej placówek oświatowych.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.136,30 zł oraz zmniejszono o kwotę               

774,30 zł w tym: 

Rozdział 85202 

Zmniejszono plan wydatków statutowych  o kwotę 774,30 zł. 

Rozdział 85295 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.136,30 zł w tym: 

- o kwotę 362,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków statutowych związanych z 

realizacją zadania zleconego przyznanie Kary Dużej Rodziny; 

- o kwotę 774,30 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z transportem  

sanitarnym podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 
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Dokonano zmiany w zakresie paragrafów wydatków statutowych tj. zmniejszono i 

zwiększono o kwotę 1.990,20 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków 

dotyczących opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód 

lub ziemi. 

 


