
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 99/2021  Wójta Gminy Małkinia Górna 

     z dnia 28 października 2021r.  

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

w kwocie: 

1) 129 834,61 zwiększenie dotacji w dziale 010-01095 § 2010 decyzja Wojewody Mazowieckiego 

nr 194 z dnia 11 października 2021r, środki z rezerwy celowej poz.7 – „Dopłaty do paliwa rolniczego” 

związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019r poz. 2188), środki te 

przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania 

w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II 

terminie płatniczym 2021r. 

2)  13 000,00zł zwiększenie dotacji w dziale 750-75056 § 2010 pismo z dnia 14 października 

2021 z Urzędu Statystycznego w Warszawie znak sprawy WAW-WO.577.37.2021.123, na podstawie 

ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r o Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań w 2021r (Dz.U. 

z 2021r. poz. 1143) gminie została przyznana przez Centralne Biuro Spisowe druga część dotacji 

przeznaczona na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych. Kwota ta 

zawiera część przeznaczoną na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego. 

3) 989,90zł zmniejszenie dotacji w dziale 801-80153 § 2010 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 

333/2021 z dnia 14 października 2021r, środki przeznaczone były 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. Zmiana została dokonana na wniosek 

Kuratorium Oświaty. 

4) 7 093,31zł zwiększenie dotacji w dziale 801-80195 § 2051 pismo z dnia 10 października 2021r 

o przyznanych środkach w ramach projektu „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem” dofinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego „STIWEK” Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, 

Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli Szkól dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna, realizujących przez nich w projekcie zajęć 

edukacyjnych w oparciu o zatrudnienie na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela; 

5)3 000,00zł zmniejszenie dotacji w dziale 852-85213 § 2030 decyzja Wojewody Mazowieckiego 

nr 313/2021 z dnia 5 października 2021r, środki przeznaczone były na dofinansowanie opłacania składek 

na ubezpieczenie zdrowotne określnych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 

środków publicznych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; 

6)16 231,00zł zwiększenie dotacji w dziale 852-85219 § 2030, środki przeznaczone 

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021; 

7)151,00zł zwiększenie dotacji w dziale 855-85513 § 2010 decyzja Wojewody Mazowieckiego 

nr 211 z dnia 15 października 2021r, środki przeznaczone są na uzupełnienie środków na realizację 

świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada  o świadczeniach   rodzinnych, 

w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia; 

8)18 360,00zł zwiększenie dotacji w dziale 855-85516 § 2030 decyzja Wojewody Mazowieckiego  

nr 189 z dnia 7 października 2021r, środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych 

z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosowanie do art.63 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 

2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 Ponadto: 

 

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

bieżących w ramach tego samego działu. 


