
W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na 
zwiększeniu planu dochodów o kwotę  405.032,- (dochody bieżące 259.638, dochody 
majątkowe 145.394,-) 

Dział 400  kwota  50,-  
Rozdział 40002 kwota 50,-  Zwrot kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych

Dział 700  kwota  1.914,-  
Rozdział 70005  kwota 720,-  Kwota 720,- zwrot kosztów postępowania komorniczego z lat 
ubiegłych, kwota 1.194,- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dział 801  kwota  389.448,-  
Rozdział 80103 kwota 84.558,- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego w 2014 roku  
Rozdział 80104 kwota 304.890,- Realizacja projektu „Przedszkolak w szkole” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28.01.2014 roku

Dział 852  kwota  5.620,-  
Rozdział 85216  kwota 5.620,-  Kwota 4.800,-Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji – 
wypłata zasiłków stałych, kwota 820,- zwrot wypłaconych w 2013 roku zasiłków stałych 
(nienależnie pobranych)

Dział 926  kwota  8.000,-  
Rozdział 92605  kwota 8.000,-  Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Płocku na 
realizację zadania w drodze porozumień organizacja Regat Żeglarskich

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na 
zmniejszeniu planu dochodów o kwotę  173.671,- (dochody bieżące)

Dział 758  kwota  41.671,-  
Rozdział 75801  kwota 41.671,-  Informacja z Ministerstwa Finansów wynikająca z ustawy 
budżetowej na rok 2014 o zmniejszeniu subwencji oświatowej.

Dział 852  kwota  132.000,-  
Rozdział 85212  kwota 117.000,-  Informacja z MUW o zmniejszeniu dotacji 
Rozdział 85213  kwota 2.700,-  Informacja z MUW o zmniejszeniu dotacji 
Rozdział 85214  kwota 12.300,-  Informacja z MUW o zmniejszeniu dotacji 



W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na 
zwiększeniu planu wydatków o kwotę  363.361,- ( wydatki bieżące – 195.310,- wydatki 
majątkowe 168.051,- )

Dział 010  kwota  15.000,-  
Rozdział 01010 kwota 15.000,- Środki na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych”

Dział 700  kwota  8.851,-  
Rozdział 70005 kwota 8.851,- Zwiększenie środków na zadanie pn. „Wykup gruntów”

Dział 801  kwota  304.890,-  
Rozdział 80104 kwota 304.890,- Realizacja projektu „Przedszkolak w szkole” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28.01.2014 roku
Doposażenie oddziałów przedszkolnych w tym kwota 160.690,- na zadania bieżące, kwota 
144.200,- na zadania inwestycyjne (kwota 39.200,- zakupy inwestycyjne – zakup 4 tablic 
interaktywnych i 2 zmywarek gastronomicznych; kwota 105.000,- wydatki inwestycyjne – 
budowa placów zabaw) 
W rozdziale 80103 przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok zabezpieczono środki własne na 
zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego. Zostanie dokonana korekta planu kwoty 
84.558,- ze środków własnych jst. na środki z dotacji na zadania bieżące

Dział 852  kwota  5.620,-  
Rozdział 85216  kwota 5.620,-  Kwota 4.800,-Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji – 
wypłata zasiłków stałych, kwota 820,- zwrot wypłaconych w 2013 roku zasiłków stałych 
(nienależnie pobranych)

Dział 854  kwota  21.000,-  
Rozdział 85415 kwota 21.000,- Środki własne na stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Dział 926  kwota  8.000,-  
Rozdział 92605  kwota 8.000,-  Środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację 
zadania w drodze porozumień organizacja Regat Żeglarskich

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na 
zmniejszeniu planu wydatków o kwotę  132.000,- ( wydatki bieżące)

Dział 852  kwota  132.000,-  
Rozdział 85212  kwota 117.000,-  Zmniejszenie wydatków – świadczenia rodzinne i FAL  
Rozdział 85213  kwota 2.700,-  Zmniejszenie wydatków – składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 
Rozdział 85214  kwota 12.300,-  Zmniejszenie wydatków – zasiłki okresowe 


