
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Leszno z 29 kwietnia 2013r. 

Dochody: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wprowadzono do planu dochodów środki z dotacji celowej w 

wysokości 62.713,88 zł, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie Decyzji 

Wojewody Mazowieckiego  nr 31/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów  postępowania w sprawie jego zwrotu, 

poniesionych przez gminę. 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna -  zwiększono  plan dochodów ze środków dotacji celowej otrzymanej z 

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami o kwotę w wysokości 1.146,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody 

Mazowieckiego  nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r., na pomoc finansową realizowaną na 

podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne.  

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wprowadzono do planu dochodów środki z dotacji 

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 

2.658,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego  nr 23 z dnia 10 kwietnia 2013r., na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 

90d i 90e o systemie oświaty. 

 

Wydatki: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 Pozostała działalność – wprowadzono do planu 

wydatków środki z dotacji celowej w wysokości 62.713,88 zł, z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych(61.484,20 zł) oraz na pokrycie kosztów  postępowania w sprawie jego 

zwrotu, poniesionych przez gminę ( 1.229,68 zł) . 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o kwotę 

1.146,00 zł ze środków dotacji celowej  na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego 

programu wspierania  niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie ze 

zwiększeniem dotacji celowej. 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów- 

wprowadzono do planu wydatków środki  z dotacji celowej w wysokości 2.658,00 zł, na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 

90d i 90e o systemie oświaty (stypendia – 2.526,00 zl, zasiłki- 132,00 zł). 

 

 


