Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr III/21/2014 na 2015 rok
Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.10.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.04.2015 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 348.169,69 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 9.316.144,27 zł.
Zmiany obejmują:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 314.686,53 zł zgodnie z Decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 roku z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego
zwrotu poniesionych przez Gminę.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.804,00 zł zgodnie z pismem nr DPŁ.31016/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z przeznaczeniem na zadania
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 roku.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 439,16 zł zgodnie z Decyzją Nr 33
Wojewody Mazowieckiego z dnia

8 kwietnia 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę

zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej.
Dział 854 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.240,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 31
Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
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Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 351.614,69 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.445,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 9.150.214,27 zł.
Zmiany obejmują:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 314.686,53 zł w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 4.684,00 zł;
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 309.832,93 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 169,60 zł.
Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdział 75107
Zwieszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.804,00 zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę
3.504,00 zł;
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 6.069,60 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 230,40 zł.
Zmiana w planie wydatków została wprowadzona zgodnie z otrzymaną dotacją przeznaczoną
na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80110
Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę
3.445,00 zł.
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Rozdział 80195
Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.445,00 zł z przeznaczeniem na
uzupełnienie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa piłkochwytów jako
element gminnego boiska sportowego” zmiana jest wynikiem przeprowadzenia postępowania
celem udzielenia zamówienia na realizację zadania.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85215
Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 439,16 zł z
przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej realizowanych w II kwartale 2015 roku.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415
Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.240,00 zł z
przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Pacyna
zgodnie z otrzymana dotacją na ten cel.
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