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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.26.2017  Wójta Gminy Pacyna  z dnia 20.07.2017 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 73.441,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.538.415,57 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.763,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

Mazowieckiego Nr 83 i Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca  2017 roku  z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z 

postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz           

art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41.678,00 zł w tym; 

- o kwotę 3.400,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca  2017 

roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa; 

- o kwotę 278,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca  2017 

roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy; 

- o kwotę 38.000,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca  

2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 
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Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 81.801,00 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8.360,00 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.587.864,21 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 360,00 z przeznaczeniem na wydatki 

związane z pokryciem kosztów udziału członków jednostek OSP z trenu Gminy Pacyna w 

obozie szkoleniowym, środki w kwocie 360,00 zł przesunięto z innych wydatków statutowych. 

 

Dział 801- Oświata i wychowanie 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31.763,00 zł w tym: 

Rozdział 80101 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 23.790,00 zł z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie. 

Rozdział 80110 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 7.141,00 zł z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

uczniów kontynuujących naukę na szczeblu gimnazjalnym w Szkole Podstawowej Pacynie. 

Rozdział 80150 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 832,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

Szkole Podstawowej w Pacynie. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85214 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.400,00 z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. 

Rozdział 85215 
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Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 278,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania w tym: 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 272,44 zł; 

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 5,56 zł. 

Rozdział 85216 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 38.000,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na 

doszacowanie planu na wydatki remontowe związane z wymianą rusztów napowietrzających 

w Oczyszczalni Ścieków w Luszynie, środki w kwocie 8.000,00 zł przesunięto z innych 

wydatków statutowych. 

 

 


