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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.49.2017  Wójta Gminy Pacyna  z dnia 29.12.2017 roku 

 

 

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.967,00 zł. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.167.657,22 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

Dział 855 – Rodzina 

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.967,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania 

zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2017 z dnia 27 grudnia 

2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. 

 

 

  

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14.632,35 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.665,35 zł. 

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.217.105,86 zł. 

Zmiany obejmują: 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.430,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.430,00 

w tym: 

Rozdział 75022 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 430,00 zł w związku z nadwyżką środków. 

Rozdział 75023 
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Zwięszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.430,00 zł w z przeznaczeniem na 

doszacowanie planu wydatków na zakup usług remontowych oraz koszt podróży służbowych 

pracowników. 

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzec z osób fizycznych o kwotę 500,00 zł w 

związku z nadwyżką środków. 

Rozdział 75075 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką środków. 

Rozdział 75095 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków. 

 

Dział 801- Oświata i wychowanie 

Rozdział 80110 

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

600,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 

pracowników. 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 600,00 zł w związku z nadwyżką środków. 

 

 

Dział 855 – Rodzina 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.602,35 zł oraz zmniejszono o kwotę 

7.635,35 zł w tym: 

Rozdział 85501 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.413,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

świadczenia wychowawczego w tym: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.446,16 zł; 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.967,00 zł. 

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.446,16 zł w związku z nadwyżką środków. 

Rozdział 85502 

Zwiększono plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 

2.189,19 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.189,19 zł w związku z nadwyżką środków 

w tym: 

- wydatki statutowe o kwotę 2.184,60 zł; 
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- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4,59 zł. 


