
 
 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2021 roku. 

Zmiany w planie dochodów 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 wprowadzono 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       

w kwocie 41 124,91 zł na podstawie decyzji nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2021 

roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 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 

220,00 zł na podstawie decyzji nr 69/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia                        

z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; 

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

w § 2030 pomiędzy jednostkami,  

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85503 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 

69,00 zł na podstawie decyzji nr 66/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku         

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 

Zmiany w planie wydatków  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków w § 4430 Różne 

opłaty i składki o kwotę 40 318,54 zł, wprowadzono plan wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników w kwocie 670,32 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,63 zł,    

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,42 zł, w § 4710 wpłaty 

na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,00 zł;   

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia 

społeczne o kwotę 250,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia     

o kwotę 30,00 zł, 

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów              

i wyposażenia o kwotę 69,00 zł,  

 


