Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Zarządzeniem
zmieniającym Nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2014 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 091,00 zł do kwoty 9 819 013,24 zł w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33 091,00 zł w tym:
- o kwotę 22 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 17
czerwca 2014 roku tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w
ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020;
- o kwotę 10 540,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107/2014 z dnia 23
czerwca 2014 roku tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy z
przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- o kwotę 551,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 17 czerwca
2014 roku tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z
zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 508,60 zł oraz zmniejsza o kwotę
4 417,60 zł do kwoty 8 818 022,97 zł w tym:
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Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział – 85212
Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone w związku z obsługą świadczeń dla opiekunów o kwotę 1 310,00 zł oraz wydatki
statutowe dotyczące odsetek od zasiłków dla opiekunów o kwotę 2 520,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia rodzinne o kwotę 3.830,00 zł.
Rozdział - 85215
Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 11,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług
komórkowych w związku z obsługą dodatków energetycznych.
Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia o kwotę 11,60 zł tytułem dodatków
energetycznych.
Rozdział 85295
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 667,00 zł w tym:
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 1 127,00 zł tytułem kosztów związanych z obsługą
świadczeń dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne oraz obsługą rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 540,00 zł tytułem pomocy państwa z
zakresu dożywiania.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 576,00 zł przeznaczonych na świadczenia
dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
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