
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 83/2022 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 listopada 2022 r. 

Plan dochodów zwiększono o kwotę 62 967,33 zł  w tym: 

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego  nr 209 zwiększono plan  dotacji na zadania 

własne w rozdziale 80103 o kwotę 3012 zł, a zmniejszono plan dotacji w rozdziale 80104 o 

kwotę 3012 zł zmiany wprowadzono po aktualizacji danych w SIO w zakresie  dzieci objętych   

wychowaniem przedszkolnym. 

2. W rozdziale 80195 zwiększono plan dochodów o kwotę 15000zł  z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizacje przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” z 

przeznaczeniem na dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w 

Rakach i dla Szkoły Podstawowej w Amelinie.     

3. W rozdziale 85295 zgodnie z  Decyzją Wojewody Mazowieckiego  nr 426 zwiększono plan 

dochodów o kwotę 55212 zł – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie  

wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. 

4. W rozdziale 85415 zgodnie  z Decyzją Wojewody Mazowieckiego    zmniejszono plan 

dochodów o kwotę 9118 zł  dotacja na zadania własne na dofinansowanie do stypendiów i 

zasiłków o charakterze socjalnym. 

5. W rozdziale 85501 zgodnie z  Decyzją Wojewody Mazowieckiego  zmniejszono plan 

dochodów o kwotę 1117,67 zł  na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczenia 

wychowawczego – do wysokości zrealizowanych wydatków.  

6. W rozdziale 85513 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego  zwiększono plan dochodów 

o kwotę  2991 zł dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

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

opiekunów. 

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 62 967, 33 zł zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi w planie dochodów. Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków 

budżetowych polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach 

działu.  

W dziale 750 przesunięto limity z rozdziału 75075 Promocja JST do rozdziału 75095 Pozostała 

działalność  z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego  w ramach projektu „Cyfrowa 

gmina”  -  ceny po przetargu są wyższe niż planowane  dlatego zwiększono wydatek o wkład w kwocie 

21500 zł 

W rozdziale 75412 wprowadzone zmiany pozwolą na wypłatę ekwiwalentów  dla strażaków 

biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów  z rozdziału 

85219 do rozdziału 85230  na  wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu, na który gmina 

otrzymuje dotację  w  80%.  
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