
 
 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 75/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2021 roku. 

Zmiany w planie dochodów 

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 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 10 550,00 zł na podstawie decyzji nr 296/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września     

2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz decyzją                     

nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2021 roku z przeznaczeniem  na konserwację    

lub renowację ksiąg stanu cywilnego; 

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów w § 2030 Dotacje celowe 

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

powiatowo-gminnych) o kwotę 1 468,00 zł na podstawie decyzji nr 167 Wojewody Mazowieckiego         

z dnia 22 września 2021 roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, 

w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów w § 2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)           

o kwotę 17 432,00 zł na podstawie decyzji nr 167 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 22 września 2021 

roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, 

w rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów z § 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 4 567,00 zł, na podstawie decyzji 

nr 253/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku oraz decyzji nr 170 z dnia 23 września 2021 roku                    

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

zmniejszono plan dochodów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1,00 zł       

w związku z nadwyżką w części jednostek samorządu terytorialnego, środków finansowych 

pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego 

realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku; 

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 81,00 zł na podstawie decyzji nr 281/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2021 

roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych                         

z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, 

w rozdziale 85513 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 14 536,00 zł na podstawie 

decyzji nr 163 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2021 z przeznaczeniem na realizację 

świadczeń rodzinnych, świadczenia funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację 

art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Zmiany w planie wydatków  

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków w § 4010      

wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę 8 300,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenie 



 
 

społeczne o kwotę 1 700,00 zł, w §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 

kwotę 450,00 zł, wprowadzono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;  

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

usług pozostałych o kwotę 1 750,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 750,00 zł,  

w rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy o kwotę 500,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4710 wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający o kwotę 500,00 zł;  

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenie 

społeczne o kwotę 1 468,00 zł, 

w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne  o kwotę 17 432,00 zł,   

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 750,00 zł,       

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 817,00 zmniejszono plan wydatków w § 4010 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1,00 zł; 

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

i wyposażenia o kwotę 81,00 zł,  

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

14 536,00 zł; 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 zmniejszono plan 

wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł, zwiększono plan wydatków 

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł. 

 


