
1 
 

          

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Pacyna 
 z dnia 22.10.2013 roku 

          
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pacyna na rok 2013 

           

 

 

      
 

 ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PACYNA NA 2013 ROK 

               

Dział 
  

Źródło dochodów 
  

Ogółem 

z tego : 

bieżące 
  

w tym: 

majątkowe 
  

w tym: 

dotacje 
  

środki 
europejskie          
i inne środki 

pochodzące ze 
źródeł 

zagranicznych, 
niepodlegające 

zwrotowi 
  

dotacje 
  

środki europejskie       
i inne środki 

pochodzące ze 
źródeł 

zagranicznych, 
niepodlegające 

zwrotowi 
  

Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

010 Rolnictwo i łowiectwo 306 506,70 +161 464,33 467 971,03 442 971,03 415 588,03 25 000,00 25 000,00  25 000,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

254 123,70 +161 464,33 415 588,03 +161 464,33 +161 464,33 0 0 0 0 

852 Pomoc społeczna 1 432 420,80 +113 661,00 1 546 081,80 1 546 081,80 1 539 400,00 0 0 0 0 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków 
gmin) 

282 088,00 +48 457,00 330 545,00 +48 457,00 +48 457,00 0 0 0 0 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji 

1 143 651,00 +65 204,00 1 208 855,00 +65 204,00 +65 204,00 0 0 0 0 
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rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

37 152,00 +15 367,00 52 519,00 52 519,00 52 519,00 0 0 0 0 

  
Pomoc materialna dla 
uczniów 

37 152,00 +15 367,00 52 519,00 +15 367,00 +15 367,00 0 0 0 0 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków 
gmin) 

28 152,00 +14 382,00 42 534,00 +14 382,00 +14 382,00 0 0 0 0 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących 
gmin z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej 
finansowanych w całości 
przez budżet państwa w 
ramach programów 
rządowych 

9 000,00 +985,00 9 985,00 +985,00 +985,00 0 0 0 0 

 
Dochody 

ogółem 
 

Przed zmianą 
Zmiana 

 
Po zmianie 

9.912.096,50 +290.492,33 10.202.588,83 

9.243.979,50 
+290.492,33 

0 
9.534.471,83 

1.796.898,40 
+290.492,33 

0 
2.087.390,73 

148.146,30 
0 
0 

148.146,30 

668.117,00 
0 
0 

668.117,00 

310.000,00 
0 
0 

310.000,00 

25.000,00 
0 
0 

25.000,00 

25.000,00 
0 
0 

25.000,00 
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Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Pacyna                                       

z dnia 22.10.2013 roku 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 161.464,33 zł zgodnie              

z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 113.661,00 zł w tym o kwotę: 

- 58.749,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku 

z przeznaczeniem na: 

 wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 56.749,00 zł; 

 wypłatę funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000,00 zł. 

- 1.686,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 16 października 2013 roku                     

z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

- 650,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 30 września 2013 roku                                

z przeznaczeniem na  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

- 27.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013 roku                    

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych; 

-  7.617,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgonie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2013 z dnia 24 września 2013 roku                   

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych; 

- 4.504,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy  zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 roku                    

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,  

realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku. 

- 7.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 17 października 2013 roku                    

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 

- 6.455,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku                          

z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.367,00 zł w tym o kwotę: 

- 985,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 październ ika 2013 roku                         

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 

2013 roku – „Wyprawka szkolna”; 

- 14.382,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania bieżące gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013 roku z 

przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

 


