
 
 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 21/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 kwietnia 2021 roku. 

Zmiany w planie dochodów 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 wprowadzono plan dochodów          

w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 467,00 zł na podstawie decyzji                

nr 28  Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;  

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów w § 2060 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacja świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 4 000,00 zł, 

w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów w § 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 78 000,00 zł, 

 w rozdziale 85513 zmniejszono plan dochodów w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie       

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 1 000,00 zł  

 na podstawie decyzji nr 1/2021 UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2021 roku. 

Zmiany w planie wydatków  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków w § 3240 

stypendia dla uczniów o kwotę 467,00 zł,   

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne     

o kwotę 4 000,00 zł, 

w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków  w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 78 000,00 zł,  

w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00zł, 

w rozdziale 85510 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00zł, 

w rozdziale 85513 zmniejszono plan wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 

1 000,00zł, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 zwiększono plan 

wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł,  

w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł 

 


