
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 57/2021  Wójta Gminy Małkinia Górna 

     z dnia 30 czerwca 2021r.  

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu dotacji 

w kwocie: 

1)  97 657,76zł zwiększenie dotacji w dziale 801-80153-2010 decyzja Wojewody Mazowieckiego  

nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021r na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  

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

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

     2) 8 005,60zł zwiększenie dotacji w dziale 801-80195-2051 środki na realizację projektu  

„Eksperymentuję, odkrywam, wiem” pismo z dnia 14 czerwca 2021r z Fundacji na rzecz Społeczeństwa, 

Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w Warszawie ( data wpływu do urzędu 28.06.2021r). 

W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli Szkół dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Małkinia Górna za realizację przez nich zajęć edukacyjnych w projekcie w oparciu  

o zatrudnienie na podstawie artykułu 35a Karty Nauczyciela. 

3) 64,00zł zmniejszenie dotacji w dziale 852-85215-2010 decyzja Wojewody Mazowieckiego 

nr 172/2021 z dnia 28 czerwca 2021r, środki przeznaczone były na sfinansowanie wypłat 

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 

kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji 

wypłaconych  

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne.  

4)  19,00zł zwiększenie dotacji w dziale 855-85503-2010 decyzja Wojewody Mazowieckiego  

nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021r, środki przeznaczone są realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2021r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021r., poz. 952). 

5)  5 848,00zł zwiększenie dotacji w dziale 855-85513-2010 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 

94 z dnia 29 czerwca 2021r, środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Ponadto: 

1)  wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień 

wydatków bieżących w ramach tego samego działu. 

 

 


