
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 71/2022  Wójta Gminy Małkinia Górna 

     z dnia 24 czerwca 2022 roku.  

 

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

w kwocie: 

1) 135,45zł zwiększenie w klasyfikacji 754-75495 § 2700 w związku z otrzymaniem przez Gminę 

Małkinia Górna środków na realizację zadania nr 6 nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom 

Ukrainy 

2) 22 015,00zł zwiększenie w klasyfikacji 758-75814 § 2700 w związku z otrzymaniem przez Gminę 

Małkinia Górna środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 

dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt.2 ustawy 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

3) 1 000,00zł zwiększenie dotacji w dziale 852-85214 § 2030 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 

165/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, środki przeznaczone są na realizację własnych zadań 

gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu 

państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej 

4) 1 376,00zł zwiększenie w klasyfikacji 853-85395 § 2700 w związku z otrzymaniem przez Gminę 

Małkinia Górna środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki przeznaczone są 

na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2022r o 

pomocy obywatelom Ukrainy 

5)  35 617,00zł zwiększenie dotacji w dziale 855-85501 § 2060 decyzja Wojewody Mazowieckiego 

nr 177/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, środki przeznaczone są na realizację świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

        

 Ponadto: 

 

1) przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 60 000,00zł do działu 757 na spłatę odsetek od 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

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

wydatków bieżących w ramach tego samego działu. 

 


