
 
 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 56/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 23 czerwca 2021 roku. 

Zmiany w planie dochodów 

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 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 166 157,20 zł na podstawie decyzji 156/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 

2021 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne                   

i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego; 

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 zwiększono plan dochodów w § 2030 Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) o kwotę 10 360,00 zł na podstawie decyzji nr 82 Wojewody Mazowieckiego      

z dnia 10 czerwca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; 

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

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

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 128,20 zł na podstawie decyzji nr 80 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków     

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

Zmiany w planie wydatków  

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup 

usług pozostałych o kwotę 4 034,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4710 Wpłaty na PPK 

finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 42 692,00 zł; 

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11 000,00 zł, 

zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00, w § 4240 

zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4 000,00 zł, w § 4710 Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający o kwotę 2 000,00 zł, 

w rozdziale 80153 zwiększono plan wydatków w § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych o kwotę 3 514,50 zł, w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 

162 642,70zł,  

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 38 658,00 zł,   

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia 

społeczne o kwotę 10 360,00 zł; 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków              

w § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 128,20 zł,  

 


