
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2021 r.  

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 460 761,18 zł w tym:  

- W rozdziale 01095 zwiększona plan dotacji  na zadania zlecone  o kwotę 416 933,01 zł – zgodnie z 

decyzją 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października  2021 r. środki zostają przeznaczone na  

zwrot części  podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego 

zwrotu.  

- W rozdziale 75056 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone  o kwotę  9500 zł – środki przyznane 

przez Centralne  Biuro Spisowe na wypłatę nagród  za wykonywanie prac spisowych dla Gminnego 

Zespołu Spisowego. 

- W rozdziale 80101 zwiększono plan dotacji o kwotę 23 000 zł zgodnie z Decyzją nr 206 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 13 października 2021 r. środki przeznaczono  na realizację zadań własnych  

wynikających  z „ Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 lata 2021-2025” 

- W rozdziale 80103 zwiększono plan dotacji o kwotę 4000 zł zgodnie z Decyzją nr 206 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 13 października 2021 r. środki przeznaczono  na realizację zadań własnych  

wynikających  z „ Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 lata 2021-2025” 

- W rozdziale 80104 zwiększono plan dotacji o kwotę 3000 zł zgodnie z Decyzją nr 206 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 13 października 2021 r. środki przeznaczono  na realizację zadań własnych  

wynikających  z „ Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 lata 2021-2025” 

- W rozdziale 80153 zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 687,83 zł zgodnie z 

Decyzją nr 333/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2021 r. środki  pozostały  z 

wyposażenia szkół w podręczniki  oraz materiały edukacyjne lub  ćwiczeniowe. 

- W rozdziale 85213 zmniejszono plan dotacji na zadania własne  o kwotę 2000 zł zgodnie z Decyzją nr 

313/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2021 r. środki   przeznaczone na 

dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

- W rozdziale 85215 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 79 zł zgodnie z Decyzją         

nr 187 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2021 r. środki  przeznaczono na 

sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. 

- W rozdziale 85219 zwiększono plan dotacji na zadania własne o kwotę 7 937 zł zgodnie z Decyzją nr 

182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2021 r. środki  zostały przeznaczone na 

dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w 

środowisku. 

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę  460 761,18 zł  

Wszystkie zmiany wprowadzone w planach dotacji mają odbicie w planach wydatków poszczególnych 

rozdziałów, ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami 

i paragrafami celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki. 

 

 

 


