
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 84 /2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2012r. 

 

Dochody: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wprowadzono do planu dochodów  środki z dotacji celowej w 

wysokości 62.216,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 098 z dnia 15 czerwca 

2012r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu, 

niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Cyfrowa szkoła” ( dla Szkoły 

Podstawowej w  Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie). 

Dz. 852 Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.900,00 zł ze środków dotacji 

celowych łącznie w tym:  o kwotę 900,00 zł  na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 

71/2012 z dnia 25 czerwca 2012r., z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na 

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz 

o 3.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 20 czerwca 2012r., na 

pomoc finansową  realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób  

pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 75/12 Rady Ministrów z dnia 9 

maja 2012r. 

Wydatki: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wprowadzono do planu 

wydatków środki z dotacji celowej w wysokości 62.216,00 zł na  dofinansowanie zakupu pomocy 

dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Cyfrowa 

szkoła” ( dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie). Ponadto dokonano 

przeniesienia środków w wysokości 2.402,00 zł w rozdziale  80101 Szkoły Podstawowe oraz w  

wysokości 1.793,00 zł w rozdziale 80110 Gimnazja  z wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe 

wydatki bieżące na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie. 

Dz. 852 Pomoc społeczna  

- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł ze środków 

dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, 

- rozdz. 85295  Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł ze środków 

dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną zgodnie z przeznaczeniem dotacji . 

  



 

 


