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

Uchwałą zmieniającą Nr XXVII/157/2018 Rady Gminy Pacyna  z dnia  14.09.2018r. 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17.372,60 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.018.105,61 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.684,60 zł tytułem dotacji z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w ramach porozumienia na udzielenie wsparcia finansowego na realizację 

zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.688,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania 

własne gminy  zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z 28 sierpnia 2018 roku 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 97.372,60 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.126.904,51 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 36.547,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy 

Pacyna. Środki zabezpieczono na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów i usług 
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remontowych w budynkach komunalnych w miejscowości Podczachy 16 i Remki 5, w związku 

z protokołami i zaleceniami okresowej kontroli budowlanej tych obiektów. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.179,00 zł z przeznaczeniem na dotacje 

celowe dla jednostek OSP z terenu gminy Pacyna w związku z dofinansowaniem remontu 

strażnic oraz zakupu sprzętu niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej tych jednostek. 

Dofinansowaniem objęto: 

- Ochotniczą Straż Pożarną w Pacynie w kwocie 15.021,00 zł; 

- Ochotniczą Straż Pożarną w Skrzeszewach w kwocie 21.158,00 zł.  

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80195 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.958,60 zł tytułem dotacji w związku z 

realizacją zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z 

obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu 

wieloletniego „Niepodległa”. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Pacynie, 

a działaniem objęci zostaną uczniowie szkoły i mieszkańcy Gminy Pacyna biorący udział w 

wystawach, wycieczkach, widowiskach i zajęciach edukacyjnych. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85230 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę                      

9.688,00 zł w związku z  realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki 

pochodzą z dotacji celowej. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

Rozdział 92601 

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na 

doszacowanie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej i 

strefy relaksu”. Środki zabezpieczono na wynagrodzenie dla firmy, która będzie sprawować 

nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych. 


