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Uzasadnienie do Uchwały Nr  87/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. 

 

I   Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 426.385,75 zł, w tym: 

1. w dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększenie planu dochodów o kwotę 

97.600,00 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg 

dojazdowych                              do gruntów rolnych, zgodnie z podpisaną umową Nr 

367/2019 z dnia 23.08.2019 r. 

2. w dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.745,00 zł z tytułu 

dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, 

zgodnie z pismem z KBW w Poznaniu DPZ-801-1/19 z dnia 16.08.2019 r. 

3. w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zwiększenie planu dochodów o kwotę 308.865,79 

zł z tytułu: 

a) zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT kwota 123.683,00 zł 

b) wprowadzenie do budżetu niewykonanych wydatków niewygasających w kwocie 

39.323,00 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych. 

c) dotacja  celowa z Budżetu Państwa jako zwrot z tytułu wydatków wykonanych               

w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku kwota 145.859,79 zł z czego 

61.251,14 dotyczy wydatków bieżących i 84.608,65 zł dotyczy wydatków 

majątkowych, zgodnie z  decyzją Wojewody nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 

21.08.2019 r. 

4. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu dochodów o kwotę                      

374,96 zł z tytułu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 

zgodnie z Decyzją Wojewody nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 09.08.2019 r.  

5. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie  dochodów o kwotę 1,800,00 zł                    

w budżecie GOPS z tytułu  różnych dochodów w zakresie pomocy w dożywianiu.  

6. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie planu 

dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na organizację dożynek                  

w m. Poświętno. 

 

II    Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 550.902,75 zł, w tym: 

1. w dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększenie planu wydatków o kwotę 

296.535,00 zł w tym: 

a) na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Końcowej w miejscowości Mochy”                  

zwiększenie o kwotę 39.323,00 zł.  

b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Utwardzenie drogi ul. Okrężnej 

wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” na kwotę 277.600,00 zł. z czego 

97.600,00 zł pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie  

budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych i środki własne 

180.000,00 zł  (finansowanie wolne środki 124.517,00 zł i 55.483,00 zwiększenie 

dochodów).  

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 20.388,00 zł z tytułu wycofania z realizacji 

zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Błotnicy” w ramach 

FS Sączkowo 

2. w dziale 751 –  „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.745,00 zł                                

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 
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3. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie 

wydatków o kwotę  145.859,79 zł jako zwiększenie dotacji  dla OSP Mochy                                   

na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

4. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o kwotę 374,96 zł                        

na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z tytułu zwiększenia dotacji.    

5. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie wydatków o kwotę 74.309,00 zł.                       

w tym: 

a) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania projektu 

budowlanego na Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku mieszkalnym                     

w Mochach przy ulicy Wolsztyńskiej 2 w kwocie 70.000,00 zł 

b) zwiększenie planu wydatków GOPS w kwocie 4.309,00 zł w rozdziale 85219 

6. w dziale – 855 „Rodzina” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.309,00 zł 

przeniesienie do dz. 852 w budżecie GOPS. 

7. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki                  

o kwotę 21.388,00 zł w tym: 

a) na organizację dożynek w miejscowości Poświętno w kwocie 1.000,00 zł, 

zgodnie                       z otrzymaną darowizną. 

b) utworzenie zadania inwestycyjnego w ramach FS Sączkowo  „Przebudowa placu 

przy Sali wiejskiej i remizie strażackiej oraz wyłożenie placu kostką brukową” w 

kwocie 22.388,00 zł. 

c) zmniejszenie wydatków remontowych na kwotę 2.000,00 zł w ramach FS 

Sączkowo 

 

III  W związku z uchwałami zebrań wiejskich dokonano zmian w funduszu sołeckim: 

1. Sołectwo Nowa Wieś -zmiana przedsięwzięcia inwestycyjnego w dz. 921-92109-4270    

z „ Remont pomieszczenia siłowni znajdującego się w budynku Sali wiejskiej w Nowej 

Wsi” na Remont kuchni znajdującej się w Sali wiejskiej w Nowej Wsi” przy 

zachowaniu kwoty 15.768,00 zł. 

2. Sołectwo Solec – zmiana przedsięwzięcia  w dz. 921-92195 z  „Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Solec (oprawa muzyczna, zakup 

artykułów spożywczych)” na „Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla 

mieszkańców sołectwa Solec (wynajem urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna )”                     

i przeniesienie kwoty 700,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300. 

3. Sołectwo Biskupice – zmiana przedsięwzięć z  „Sporządzenie dokumentacji 

budowlanej na przebudowę  chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice” 

w kwocie 5.000,00 zł i „ Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu wsi Biskupice” 

w kwocie 4.730,00 zł na nowe zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej                                                         

w miejscowości Biskupice” w kwocie 9.730,00 zł w dz. 600-60016-6050. 

4. Sołectwo Solec Nowy - doprecyzowanie nazwy zadania „ Organizacja wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców 

Solca Nowego” poprzez dodanie słowa wypoczynku zimowego. Nowe brzmienie  

„Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy 

kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego”.   

5. Sołectwo Saczkowo- zmiana przedsięwzięć z „Budowa chodnika przy drodze gminnej 

w kierunku Błotnica” w kwocie 20.388,00 z w dz. 600-60016-6050 i zadania ”Remont 

schodów i tarasu przy Sali wiejskiej w Sączkowie” w kwocie 2.000,00 i dz. 921-

92109-4270 na nowe zadanie o nazwie „Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie 

strażackiej oraz wyłożenie placu kostką brukową”  w kwocie 22.388,00 zł i klasyfikacji 

921-92109-6050. 
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IV  Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej     

w związku z zapotrzebowaniem jednostek. 

 

V  Do budżetu wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków za 2018 rok  w kwocie 

124.517,00 zł, Po wprowadzeniu wolnych środków  deficyt budżetu wynosi 3.990.703,00 zł   

 

   V  Uaktualniono załączniki dotyczące: 

1. Planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, 

2. Wykazu wydatków majątkowych na 2019 rok, 

3. Przychodów i rozchody budżetu w 2019 roku, 

4. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 20019 rok, 

5. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i celowe. 

 
                                                                                                    Wójt Gminy 

                                                                                                     (-) Janusz Frąckowiak 


