
 
 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 17/2022 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 marca 2022 roku. 

Zmiany w planie dochodów 

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów w § 2010 Dotacja 

celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 

8 074,00 zł na podstawie decyzji nr 22/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 roku z 

przeznaczeniem na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania z zakresu 

administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz 

Prawo o aktach stanu cywilnego; 

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 zmniejszono plan dochodów w § 2030 Dotacja celowa 

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

powiatowo-gminnych) o kwotę 800,00 zł  na podstawie decyzji nr 1/2022UB Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 8 lutego 2022 roku zatwierdzającej plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 

2022 rok, 

w rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów w § 2030  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

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

9 000,00 zł  na podstawie decyzji nr 1/2022UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 roku 

zatwierdzającej plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022, 

w rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

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

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 735,00 oraz w § 2030 Dotacja 

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

związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1 800,00 zł, na podstawie decyzji nr 1/2022UB Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 roku zatwierdzającej plany finansowe budżetu województwa 

mazowieckiego na rok 2022; 

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów w § 2060 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 282 000,00 zł  na podstawie decyzji nr 

1/2022UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 roku zatwierdzającej plany finansowe 

budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022, 

w rozdziale 85502 zmniejszono plan dochodów w § 2010  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

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

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 111 000,00 zł na podstawie decyzji 

nr 1/2022UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 roku zatwierdzającej plany finansowe 

budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022, 

w rozdziale 85503 wprowadzono plan dochodów w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

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

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63,00 zł na podstawie decyzji nr 

18 z dnia 21 lutego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej 

Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

 

 



 
 

Zmiany w planie wydatków  

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

wynagrodzenia  osobowe pracowników o kwotę 6 753,66 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia 

społeczne o kwotę  1 154,88 zł,  w  §  4120 składki  na  Fundusz  Pracy  oraz  Fundusz  Solidarnościowy                    

o kwotę 165,46 zł; 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 zwiększono plan 

wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50 000,00 zł, w § 4210 zakup materiałów           

i wyposażenia o kwotę 145 000,00 zł, wprowadzono plan wydatków w § 4220 zakup środków żywności 

w kwocie 50 000,00 zł, w § 4360 opłaty  z  tytułu  zakupu  usług telekomunikacyjnych w kwocie 

5 000,00 zł; 

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w 

kwocie 250 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie miejsc pobytu dla obywateli z 

Ukrainy; 

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 zmniejszono plan wydatków w § 4130 składki na 

ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 800,00 zł,  

w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 9 000,00 zł, 

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 725,00 zł,          

w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 800,00 zł, w § 4210 zakup materiałów             

i wyposażenia o kwotę 10,00 zł; 

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków w § 3010 świadczenia społeczne       

o kwotę 281 069,40 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  o 930,60 zł, 

w rozdziale 85502  zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne  o kwotę 111 000,00 zł,  

w rozdziale 85503 wprowadzono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  

63,00 zł.  


