
Uzasadnienie do zarządzenia nr 72/2022  Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 17 października 2022 r.  

Plan dochodów budżetowych  i plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 639813,69 zł  zmiany  

wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz otrzymanych środków z Funduszu 

Pomocy  tym: 

W rozdziale 01095 zwiększono plan dochodów, których źródłem są dotacje na zadania zlecone o kwotę  

505765,66 zł zgodnie z decyzją  Nr 157 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października br.  środki                      

z rezerwy celowej z przeznaczeniem na  zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 9600 zł – źródło środki z Funduszu Pomocy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 

podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla ob. Ukrainy, 

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 2683 zł – źródło środki z Funduszu Pomocy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na edukację dzieci ob. Ukrainy. 

W rozdziale 80153  zgodnie z Decyzją  nr 348/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 

br. zmniejszono plan dochodów o kwotę 273,97 zł -  źródłem są dotacje celowe na zadania zlecone 

przeznaczone na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe . 

W rozdziale 85219  Na podstawie Decyzji   Nr 352/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia                                       

13 października 2022 r. zwiększono plan dotacji na zadania własne o kwotę 3596 zł  z przeznaczeniem 

na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia 

pracowników socjalnych. 

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 177785 zł w tym; 

Zgodnie z decyzją Nr 174 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów  na realizację zadań 

zleconych o kwotę 116025 zł z przeznaczeniem na wypłatę   dodatków osłonowych oraz kosztów 

obsługi tego zadania. 

Zwiększono plan dochodów w § 2100 o kwotę 1760 zł środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na 

edukację dzieci  ob. Ukrainy przebywające na ternie gminy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym 

w Ukrainie.  

W rozdziale 85503  zgodnie z decyzją nr 161 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października br. 

zwiększono plan dochodów o kwotę 149 zł    z przeznaczeniem na realizację zadań związanych                                

z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 

W rozdziale 85513  zgodnie z decyzją Nr 144 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na 

zadania zlecone o kwotę 509 zł  z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej  za osoby 

pobierające niektóre świadczenia  rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 
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