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Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok  

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.13.2018  Wójta Gminy Pacyna  z dnia 25.04.2018 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 376.127,39 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.741.125,01 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 353.195,39 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia                               

18  kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na 

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym 2018 roku. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania 

własne gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia  16 kwietnia 2018 

roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek 

szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.932,00 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania własne gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia                               

18  kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów. 
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Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  376.127,39 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.447.125,01 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01095 

Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 353.195,39 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 3.700,00 zł; 

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 349.495,39 zł. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80101 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup  

nowości wydawniczych  do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie w ramach 

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, środki pochodzą z 

dotacji celowej z budżetu państwa. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.932,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. 


