
 

 

UZASADNIENIE 
 

DOCHODY 

 
1.Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy(załącznik nr 1): 

W dziale 758-Różne rozliczenia: 

 –w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego- dokonuje się zwiększenia dochodów w związku ze zwiększeniem części 

oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 

2019 (Dz.U z 2019 r. poz.1662).Przyznane środki na podstawie  pisma Ministra Finansów nr 

DWST-WSST.356.2873.2019.MS (96 514,00 zł). 

 

W dziale 855-Rodzina: 
- w rozdziale 85501 –Świadczenie wychowawcze -dokonuje się zwiększenia w planie dotacji 

celowej na podstawie decyzji nr  388/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 

września 2019 r.- o kwotę 150 080,00 zł przeznaczonych na realizację zadania wynikającego 

z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2018 r. 

poz.2134, z późn.zm.). 

 

 

 

WYDATKI 

 
1.Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy (załącznik nr 2): 

W dziale 801-Oświata i wychowanie: 

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-  dokonuje się zwiększenia wydatków w związku ze 

zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2019 (Dz.U z 2019 r. poz.1662).Przyznane środki na podstawie  pisma 

Ministra Finansów nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS (96 514,00 zł). 

Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80110-Gimnazja-w związku 

z likwidacją gimnazjów (512 705,38 zł), 

 

- w rozdziale 80110-Gimnazja-przeniesienie planu pozostałych wydatków do rozdziału 

80101-Szkoły podstawowe, 

 

- rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -dokonuje się przeniesienia 

między paragrafami w celu urealnienia planu jednostek oświatowych. 

 

W dziale 851- Ochrona zdrowia : 

- w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii- dokonuje się przeniesienia wydatków 

bieżących między paragrafami w wysokości 700,00 zł w celu urealnienia planu do potrzeb 

jednostki GOPS. 



 

- w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się przeniesienia wydatków 

bieżących między paragrafami w wysokości 8 101,00 zł z czego 3 000,00 zł z 

przeznaczeniem na remont pomieszczeń na potrzeby Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.   

 

 

W dziale 855-Rodzina: 
- w rozdziale 85501 –Świadczenie wychowawcze -dokonuje się zwiększenia w planie 

wydatków na  zadanie zlecone na podstawie decyzji nr  388/2019 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2019 r.- o kwotę 150 080,00 zł przeznaczonych na 

realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci (Dz.U z 2018 r. poz.2134, z późn.zm.). 

 

 
 

 


