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Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XVI/95/2016 na 2017 rok  

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.23.2017  Wójta Gminy Pacyna  z dnia 30.06.2017 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.000,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.464.974,57 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca  2017 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 72.671,00 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  42.671,00 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.514.423,21 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na 

doszacowanie planu na zakup energii na potrzeby jednostek OSP oraz zakup usług 

remontowych, co dotyczy naprawy pojazdów do działań ratowniczo-gaśniczych znajdujących 

się na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. 

 Środki na zabezpieczenie planu wydatków statutowych w rozdziale 75412 w kwocie                

3.000,00 zł zostały przesunięte z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. 
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Dział 801- Oświata i wychowanie 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.671,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 

39.671,00 zł w tym: 

Rozdział 80101 

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

36.671,00 zł w ramach doszacowania planu wydatków. 

Rozdział 80146 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową 

refundację kosztów studiów podyplomowych nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Pacynie. 

Rozdział 80150 

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 39.671,00 zł w tym: 

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł; 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 12.171,00 zł; 

Zmianę wprowadzono w związku z  kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży na rok 2017 zamieszczonej w metryczce subwencji oświatowej na 2017 rok. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85230 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000000 zł z przeznaczeniem na realizację 

świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

 

 


