
 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 137/2022  Wójta Gminy Małkinia Górna 

     z dnia 22 listopada 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 : 

 zwiększenie o 10 520,00zł w związku z otrzymaniem w dniu 21.11.2022r  przez Gminę 

Małkinia Górna środków na zadanie nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy  

o pomocy obywatelom Ukrainy 

2) W dziale 758 – Różne rozliczenia : 

 zwiększenie o 7 677,00zł w związku z otrzymaniem w dniu 22.11.2022r 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) W dziale 801 – Oświata i wychowanie: 

 przeniesienie środków w kwocie 3514,00zł z  rozdziału 80103 do rozdziału 80104, decyzja 

Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2022 z dnia 21 października 2022r- korekta związana jest 

ze zmianą liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  

i w przedszkolach; przeniesienie środków w kwocie 502,00zł z  rozdziału 80103 do rozdziału   

80149 decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 9 listopada 2022r – środki 

przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu  terytorialnego dotacji celowej  

z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. 

 zwiększenie o 15 000,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 16 listopada 

2022r – 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 3 100,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia  

14 listopada 2022r – środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy  

o pomocy społecznej; 

 zwiększenie o 7 500,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 468/2022 z dnia 22 

listopada 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; 

 zwiększenie o 29 800,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia  

14 listopada 2022 roku – środki przeznaczone są dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,  

o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; 

 zmniejszenie o 500,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 425/2022 z dnia  

14 listopada 2022r – 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;  



 zmniejszenie o 21 600,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 467/2022 z dnia 22 

listopada 2022r – środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w 

ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i  domu” przyjętego uchwała 

nr 140 Rady Ministrów z dnia15 października 2018r (M.P. z 2018r poz. 1007) w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 

-2023; 

 zmniejszenie o 440 539,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia  

14 listopada 2022r, środki przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków 

osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 

łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 

2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1, z późn.zm.) 

 zwiększenie o 927,00zł w związku z otrzymaniem w dniu 16.11.2022r  przez Gminę Małkinia 

Górna środków na zadanie 1.2.1. jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00zł  i obsługa 

zadania /pomoc obywatelom Ukrainy/ 

5) W dziale 855 – Rodzina: 

 zwiększenie o 130 779,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia  

15 listopada 2022r, środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku 

dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na 

realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

 zwiększenie o 592,00zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 

2022r, 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) przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 40 000,00zł  do rozdziału 01044 – 3 500,00zł na 

zakup energii oraz do rozdziału 90026 - 36 500,00zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem 

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

wydatków w ramach tego samego działu. 


