
 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 97/2022  Wójta Gminy Małkinia Górna 

     z dnia 19 sierpnia 2022 roku.  

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

w kwocie: 

1)  W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przeniesień 

w planie dochodów  i wydatków między paragrafami w kwocie 3 726,82 zł w związku z wejściem 

w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

2)  W dziale 758- Różne rozliczenia zwiększono środki o 15 899,00zł 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, oraz  dokonano przeniesień w planie dochodów między paragrafami w kwocie 

67 279,00zł zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 

2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

3) W dziale 801 oświata i wychowanie -   

a) zwiększono środki o 15 899,00zł 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, oraz  dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 

67 279,00zł zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 

lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych 

b) zwiększenie o 51 977,77zł dotacji w klasyfikacji 801-80153§ 2010 decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 113z dnia 8 sierpnia 2022 roku, środki przeznaczone są na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.69 ust.2 

ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

4) W dziale 852- Pomoc społeczna -  zwiększenie o  23 296,00zł dotacji w klasyfikacji 852-85219 § 

2030 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 5 sierpnia 2022r na wypłatę dodatku w 

wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 

czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 

5) W dziale 855 – Rodzina - zwiększenie o 141,00zł dotacji w klasyfikacji 855 - 85503 § 2010 

decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2022, środki przeznaczone są na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

 

 



 Ponadto: 

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

wydatków bieżących w ramach tego samego działu. 

2)  przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00zł do działu 757 na spłatę odsetek od 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

 


