
  Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia nr 8/2007Wójta Gminy Brańszczyk

                                     z dnia16  maja 2007r. 
 

DOCHODY
Dział Rozdz. §          Treść  Zwiększenie

 planu  w zł.
Zmniejszenie  
 plan w zł.

010  Rolnictwo i łowiectwo            14.847
01095  Pozostała działalność            14.847

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa 
 na realizację  zadań bieżących z  zakresu  
 administracji  rządowej oraz innych zadań 
 zleconych gminie /związkom gmin/  ustawami

           14.847

801  Oświata i wychowanie              6.020
80101  Szkoły podstawowe               6.020

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa  
 na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin 
 / związków  gmin/

             6.020

852  Pomoc społeczna            46.750
85219  Ośrodki pomocy społecznej              5.250

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa  
 na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin 
 / związków  gmin/

             5.250

85295  Pozostała działalność          41.500 
2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa  

 na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin 
 / związków  gmin/

           41.500

854  Edukacyjna opieka wychowawcza          72.438
85415  Pomoc materialna dla uczniów          72.438

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa  
 na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin 
 / związków  gmin/

         72.438

                            RAZEM       140.055
                            OGÓŁEM       140.055



Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.847zł. na podstawie
Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 10 maja 2007 roku.
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego  do   
 produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
 oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
-pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.020zł.- na podstawie 
Decyzji Wojewody Mazowieckiego  z dnia 30 marca  2007roku z przeznaczeniem na 
sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty -nauczania języka angielskiego w 
kasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji o kwotę 46.750zł. 
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej- na podstawie Decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 22 z dnia 30 marca 2007 roku – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
w wysokości 250zł.dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
pracy,realizującego pracę socjalną w środowisku w roku  2007 kwota 5.250zł. 
Rozdz.85295 Pozostała działalność -na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 
36 z dnia 30 kwietnia 2007 roku – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu 
wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”kwota 41.500zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dotacji o kwotę 72.438zł.- 
podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 30marca 2007 roku-z 
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym 
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