
 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 123/2022  Wójta Gminy Małkinia Górna 

     z dnia 14 października 2022 roku.  

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

w kwocie: 

1)  W dziale  010 – Rolnictwo i łowiectwo: 

• zwiększenie o 161 107,77zł decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 

2022 roku, środki przeznaczone są na „Dopłaty do paliwa rolniczego”, 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 2022r.  

2) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 

• zwiększenie o 1,07zł w związku z otrzymaniem w dniu 04.10.2022r  przez Gminę Małkinia 

Górna środków na zadanie nr 6 nadanie numeru PESEL – wyrównanie za zadania 

zrealizowane w lipcu 2022 

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie : 

• zwiększenie o 6 256,88zł decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 175 z dnia 14 października 

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 : 

• zmniejszenie o 9 275,00zł decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 334/2022 z dnia  

4 października 2022 roku, środki przeznaczone były na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

5) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 

• zwiększenie o 890,00zł decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 13 października 

2022 roku, środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022  

     

 Ponadto: 

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

wydatków w ramach tego samego działu. 


