
U z a s a d n i e n i e 

Dochody: 

1) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 84.477,00 zł z tytułu dotacji 

celowej przeznaczonej na dofinansowanie zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych 

– pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2020 r. Nr FB-

I.3111.311.2020.8. 

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 15.165,00 zł  

z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i 

materiałów edukacyjnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 

2020 r. Nr FB- 3111.288.2020.6. 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 99.642,00 zł 

 

Wydatki: 

1) Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przeniesień w planie wydatków 

bieżących celem zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z 

umową zlecenie na przeglądy mostów. 

2) Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się  przeniesień w planie wydatków 

bieżących, zapewniając środki na prawidłową realizację wydatków budżetowych. 

3) Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przeniesień  w planie wydatków 

w rozdziale 75023 celem zabezpieczenia planu wydatków związanych z zakupem 

usług pozostałych. 

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się 

przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75416 pomiędzy paragrafami 4300 i 

4360 zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem usług 

telekomunikacyjnych. 

5) Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień w ramach działu, celem 

zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. 

6) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 84.477,00 zł – środki 

przeznaczone na dofinansowanie zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych. 

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OPS w Mosinie. 

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 15.165,00 zł  

- wydatki realizowane z dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu 

podręczników i materiałów edukacyjnych. 

8) Dział 855 Rodzina - na wniosek OPS dokonuje się przeniesień w planie wydatków w 

ramach działu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. 

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesień 

w rozdziale 92109 zapewniając środki na wynagrodzenia bezosobowe. 

Łączne zwiększenie  wydatków wynosi 99.642,00 zł. 

 


