Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Zarządzeniem
zmieniającym Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 223 207,00 zł do kwoty 9 785 922,24 zł w tym:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 112 998,00 zł w tym:
- tytułem środków europejskich o kwotę 112 998,00 zł zgodnie z umową nr 00003-6930UM0730008/14 w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” Objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej między Gmina Pacyna,
a Samorządem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”;
Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan dochodów majątkowych tytułem dotacji celowej o kwotę 95 000,00 zł
zgodnie z pismem nr RW-RM-II.71153.1.185.2014.SW Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa
odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków”.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 209,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 70 z dnia 27 maja 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
własnych Gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2014.
Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 209,00 zł do kwoty 8 784 931,97 zł w
tym:
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Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział – 85206
Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone o kwotę 15 209,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 267 998,00 zł oraz zmniejsza o kwotę
60.000,00 zł do kwoty 1 787 531,59 zł w tym:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 172 998,00 zł oraz zmniejsza o kwotę
60 000,00 zł w tym:
- kwota 112 998,00 zł pochodzi z dotacji ze środków europejskich z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”;
- kwota 60 000,00 zł dotyczy zmiany kwalifikacji środków Gminy stanowiący udział własny
w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”.
Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95 000,00 zł tytułem dotacji z budżetu
Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa
odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków”;
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