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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.31.2018  Wójta Gminy Pacyna  z dnia 30.07.2018 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 130.665,00 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 102.000,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.915.189,01 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.687,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania 

zlecone gminie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku                             

nr DPŁ.3112-9/18 z dnia 6 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników 

wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego w tym udział w spotkaniach 

szkoleniowych i czas poświęcony na samodoskonalenie w związku z przygotowaniem 

wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.978,00 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania zlecone gminie  zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia                               

4 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe. 

 

Dział 855 – Rodzina 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 102.000,00 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 

lipca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. 
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Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 102.000,00 zł tytułem dotacji celowej na 

zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia                      

25 lipca 2018 roku w związku z nadwyżką środków na wypłatę świadczeń wychowawczych. 

 

  

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  130.665,00 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 102.000,00 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.823.987,91 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Rozdział 75109 

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.687,00 zł z 

przeznaczeniem na wynagrodzenie urzędnika wyborczego powołanego w gminie Pacyna do 

pełnienia obowiązków wyborczych, z tytułu odbytych szkoleń. 

 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Rozdział 80153 

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 25.978,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów 

Szkoły Podstawowej w Pacynie. 

 

Dział 855 – Rodzina 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 102.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 

102.000,00 zł w tym: 

Rozdział 85501 

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem świadczeń 

wychowawczych o kwotę 102.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na ten 

cel. 

Rozdział 85504 
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Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 102.000,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”. 


