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Uzasadnienie 

do zmian wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 114/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku 

Zmiany w planie dochodów: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Dział 852 Pomoc społeczna 

W rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze zwiększono plan dotacji w paragrafie 2060 w kwocie 8 280,00 zł 
na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  Powyższej zmiany dokonano na podstawie informacji Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego sygn. FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.  (decyzja Nr 263/2016) 

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dotacji w paragrafie  2010 
w kwocie 16 134,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy m 
in. o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, pismo: FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.(decyzja Nr 264/2016). 

 Zmiany w planie wydatków:  

Dział 600 Transport i łączność  

W rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne przeniesienie wydatków miedzy paragrafami 4018 i 4019, 4118 i 
4119, 4128 i 4129 w kwotach odpowiednio 0,03 zł, 0,06 zł, 0,08 zł. 

Dział 750 Administracja publiczna  

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie przeniesienie wydatków miedzy paragrafami 4010, 4300 w kwocie 
1 353,00 zł,  w związku z realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o 
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 

W rozdziale 75023 Urzędy gmin  przeniesienie wydatków miedzy paragrafami 4140, 4300 w kwocie 587,00 zł,   
wpłaty na PFRON. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 18 385,00 zł w paragrafach  
4210 o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla straży oraz w paragrafie 4430 o kwotę 3 385,00 
zł na opłaty i składki.  

w dziale 758 rozdziale 75818 w paragrafie 4810 dokonuje się przeniesienia  planowanych  wydatków w kwocie 
23 385,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu gminy, na wydatki bieżące w dziale 754 rozdziale 75412 paragrafie 4210 
i 4430 w kwocie 18 385,00 zł, oraz na wydatki w dziale 921 rozdziale 92195 w paragrafie 4210 zakup materiałów 
i wyposażenia w kwocie 5000,00 zł (rozdysponowanie rezerwy ogólnej);  

Dział 801 Oświata i wychowanie 

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe  przeniesienie wydatków miedzy paragrafami 4120, 4260 w kwocie 
4 500,00 zł,  składki na Fundusz Pracy. 

W rozdziale 80110 Gimnazja  przeniesienie wydatków miedzy paragrafami 4010, 4260 w kwocie 2 500,00 zł,  na 
wynagrodzenia pracowników. 
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Przeniesienie wydatków miedzy rozdziałami 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300, 4307, 
4309, 4700, 4707, 4709 w łącznej kwocie 14 130,00 zł, a rozdziałem 80195 Pozostała działalność do tych samych 
paragrafów, w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.   

Dział 852 Pomoc społeczna 

W rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze zwiększono plan dotacji w paragrafie 3110 w kwocie 8 280,00 zł 
na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  Powyższej zmiany dokonano na podstawie informacji Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego sygn. FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.   

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dotacji w paragrafie  3110 
w kwocie 16 134,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy m 
in. o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego (pismo: FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.). 

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze w § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 677,00 zł  z 
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz opłacanych przez gminę składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe.  

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 53,00 zł na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych. 

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300,4360,4700 w 
wysokości 1 730,00 zł i przeznaczono na zadania własne w rozdziale 85214 i 85215. 

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  przeniesienie wydatków między 
paragrafami 4110, 4120 w kwocie 2,00 zł,  składki na ubezpieczenia społeczne. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, dokonano przeniesienia planu wydatków między 
paragrafami w ramach rozdziału, w kwocie ogółem 2 119,12 zł. Zwiększenie planu w paragrafie 4210 w kwocie  
2 119,12 zł, a zmniejszenie w paragrafach 4010,4040,4110,4120, 4170, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440.   

Dział 921 Kultura i ochrona środowiska  

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 w kwocie 5000,00 zł na 
zakup materiałów. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, przeniesienie wydatków miedzy paragrafami 4260, a 
4210 i 4300 w kwocie 14 000,00 zł.  

 


