
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 86/2022 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 listopada 2022 r.  

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 54 867 zł  w tym: 

1. W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 80 zł – środki z Funduszu Pomocy dla 

Obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją wypłat dla 

pomiotów gwarantujących wyżywienie i zakwaterowanie ob. Ukrainy. 

2. W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 2816 zł środki z Funduszu Pomocy dla 

Obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z kształceniem ucznia 

ob. Ukrainy. 

3. W rozdziale 85213 zgodnie z Decyzją nr 437/2022 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan 

dotacji na zadania własne  kwotę 1600 zł z przeznaczeniem na  opłacenie   składek na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.  

4. W rozdziale 85214 zgodnie z Decyzją nr 468 /2022 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan 

dotacji na zadania własne o kwotę 8000 zł  z przeznaczeniem na  dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 

5. W rozdziale 85216 zgodnie z Decyzją nr 438/2022 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan 

dotacji na zadania własne o kwotę 24000 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków stałych. 

6. W rozdziale 85230  zgodnie z Decyzją nr 467/2022 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan 

dotacji na zadania własne o kwotę 9000 zł  z przeznaczeniem na  dofinansowanie  zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

7. W rozdziale 85502 zgodnie z Decyzją nr 450/2022 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan 

dotacji na zadania zlecone o kwotę 9371 zł  z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 

oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 54867 zł  w tym: 

W rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków o kwotę 80 zł  zgodnie z przeznaczeniem 

środków z Funduszu Pomocy . 

W dziale  80101 zwiększono plan wydatków o kwotę  2816 zł  na pokrycie kosztów edukacji 

dzieci z Ukrainy, w tym. 130,68 dowóz ucznia do szkoły.  

Ponadto  w dziale 801 wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami dla 

zapewnienia właściwej realizacji budżetu.  

W dziale 852 zwiększono plan wydatków o kwotę 42600 zł dotacje na zadania z zakresu 

pomocy społecznej . 

W dziale 855 zwiększono plan wydatków o kwotę 9371 przeznaczonych  na wypłatę świadczeń 

rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą. Po analizie wydatków na 

świadczenia i składki  od nich naliczane wprowadzono również zmiany w planie wydatków 

związanych z obsługą tych zadań .  
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