
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 64/2021 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2021 r.  

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 18971 zł  w tym: 

W rozdziale 80195 zwiększono plan dochodów   o kwotę 5000 zł  zgodnie z zawartym porozumieniem 

na dofinansowanie wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” 

W rozdziale 85213 zmniejszono plan dochodów na zadania własne zgodnie z Decyzją Nr 460/2021 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r. przeznaczonych na opłacanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. 

W rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów   o kwotę 4900 zł na zadania własne zgodnie z Decyzją 

Nr 464/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2021 z przeznaczeniem  na 

dofinansowanie do zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy  z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

W rozdziale 85216 zmniejszono plan dochodów   o kwotę 4000 zł na zadania własne zgodnie z 

Decyzją Nr 461/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021  przeznaczonych   na 

dofinansowanie do wypłat zasiłków stałych  zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

W rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów   o kwotę 67 zł na zadania własne zgodnie z Decyzją Nr 

484/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia  30 listopada 2021 z przeznaczeniem  na dofinansowanie 

zadania wynikającego z art. 121 ust 3a  ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.  na 

wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie. 

 

W rozdziale 85415 zmniejszono  plan dochodów   o kwotę 19 938  zł na zadania własne zgodnie z 

Decyzją Nr 479 /2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2021 przeznaczonych   na 

dofinansowanie do wypłaty pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. 

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę  18971 zł zgodnie z wprowadzonymi zmianami w planie 

dotacji ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów w ramach rozdziału w 

działach : 750  , 855 oraz przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami  w ramach działu 801. 

 

 Wójt Gminy Krasnosielc 

                                                                                                                        /-/ Paweł Ruszczyński 


