
Uzasadnienie 

do Zarządzenia nr 118/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia  19 września 2012r. 

Dochody: 

Dz. 852 Pomoc społeczna –zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 5.500,00 zł łącznie w tym: o 

1.100,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r., z 

przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz o 4.400,00 zł na podstawie Decyzji 

Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2012 z dnia 19 września 2012, z przeznaczeniem na pomoc 

finansową  realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  – wprowadzono do planu dochodów dotację celową  w 

wysokości 60.200,00 zł na podstawie Decyzji Nr 119/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia  9 lipca   

2012r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników  dla uczniów w ramach 

rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- „Wyprawka szkolna -2012r.” . 

Wydatki: 

Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono plan wydatków z 

rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł i przeniesiono środki do dz. 900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność na pozostałe wydatki bieżące. 

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół –przeniesiono środki w 

wysokości 1.650,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem 

na zakup usług pozostałych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. 

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 centrum integracji społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł ze środków 

dotacji celowej, z przeznaczeniem  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 

-rozdz. 85219 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł ze środków 

dotacji celowej, przeznaczeniem   na pomoc finansową  realizowaną na podstawie rządowego 

programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów –

wprowadzono do planu wydatków  środki z dotacji celowej w wysokości  60.200,00 zł,                             

z przeznaczeniem na zakup podręczników  dla uczniów  w tym:  dla Zespołu Szkół Publicznych w 

Lesznie 8.185,00 zł, dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie -5.490,00 zł oraz dla Specjalnego 

Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Lesznie -46.525,00 zł. 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność-  

zwiększono plan wydatków ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł na pozostałe wydatki 



bieżące, w tym : o 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki 

komunalnej  oraz o 15.000,00 zł na usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki 

weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt. 

 

Wójt Gminy Leszno 
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