Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Uchwałą zmieniającą
Nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 11.06.2014r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 170,33 zł do kwoty 9.562 715,24 zł w tym:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.100,00 zł tytułem odsetek otrzymanych za
nieterminowe regulowanie płatności za sprzedaż wody.
Dział 750 – Administracja publiczna
Zwiększono plan dochodów o kwotę 45 387,55 zł z czego:
- dochody bieżące o kwotę 42 100,50 zł w tym:
w kwocie 1 000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów pochodzących z usług
kserograficznych;
w kwocie 41.100,50 zł tytułem otrzymanego spadku przez Gminę Pacyna po zmarłych
pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, którzy nie pozostawili po
sobie żadnych spadkobierców.
- dochody majątkowe o kwotę 3.287,05 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2013
roku przez Urząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem ponadplanowych dochodów

o kwotę

4.668,00 zł w tym o kwotę:
- 1 668,00 zł tytułem podatku od spadków i darowizn;
- 3 000,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
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Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 462,10 zł tytułem wpływów podatku VAT
należnego do sprzedaży usług wynajmu.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 552,68 zł tytułem ponadplanowych dochodów
w tym o kwotę:
- 500,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobór ścieków;
- 52,68 zł tytułem wpływów podatku VAT należnego w związku ze sprzedażą usług
wynajmu.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 811,65 zł do kwoty 8 769 722,97 zł w
tym:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację
celową dla Spółki Wodnej w Pacynie celem dofinansowania działań związanych z bieżącym
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/190/2014 Rady Gminy
Pacyna z dnia 31 marca 2014r.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup
wody z obcych stacji wodociągowych w ramach doszacowania planu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Pacynie o kwotę 15.811,65 zł w ramach doszacowania planu .
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Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 167 600,00 zł oraz zmniejsza o kwotę
7 700,00 zł do kwoty 1 579 533,59 zł w tym:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041- Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na
realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie”
współfinansowanego ze środków europejskich. Kwota 22 000,00 zł stanowi uzupełnienie
wkładu własnego Gminy Pacyna w realizacji zadania.
Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 7 700,00 zł, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz
budowę chodników w miejscowości Luszyn”.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł celem uzupełnienia planu na
realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości
Raków”.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 95 600,00 zł w tym:
- o kwotę 9 600,00 zł celem uzupełnienia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
dachu na budynku kotłowni przy ZSO w Pacynie”;
-

o

kwotę

86

000,00

zł

celem

uzupełnienia

planu

na

zadanie

inwestycyjne

pn. „Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w
Pacynie”.
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