
  Projekt                                 UCHWAŁA NR 160/2020 

                                               RADY GMINY PRZEMĘT                

                                                  z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 

2020 – 2024 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020  poz. 713) oraz art. art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231, 232 ust. 2  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z poźn. 

zm.),   Rada Gminy Przemęt  uchwala, co następuje: 

 § 1. W uchwale Nr 130/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2019 roku  w 

sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 dokonuje się 

następujących zmian: 

 

 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały,  który otrzymuje brzmienie jak 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 2. Załącznik Nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie 

jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące uzasadnienie             

do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy  

 

        

                                                                         Elżbieta Wita



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 160/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 

 

 

I W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok wprowadzono  

zmiany w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową, gdzie dostosowano 

wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości obowiązujących w roku 2020. 

Wprowadzono przychody w 2020 roku z tytułu  wolnych środków za 2019 rok  w  kwocie  

855.085,00 zł, i zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 500.000,00 zł. 

 

II  W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono zadanie bieżące pn. 

1. "Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych 

na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 oraz w zakresie przewozu uczniów  

niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku 

szkolnym 2020/2021" przy  łącznych nakładach  w wysokości 960.000,00 zł w tym w roku 2020 

w kwocie 360.000,00 zł i w roku 2021 w wysokości 600.000,00 zł. W kwestii dowozów 

szkolnych zostanie rozpoczęte postępowanie przetargowe i po wyłonieniu wykonawcy podpisana 

umowa. 

2. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Przemęt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obrębie wsi Popowo Stare i Górsko" 

przy łącznych nakładach 40.000,00 zł z tego w roku 2020 kwota 24.000,00 zł i w roku 2021 

kwota 16.000,00 zł.  W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na zmianę studium w 

powyższym zakresie. 

3. W zadaniu bieżącym „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do 

placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020 oraz w zakresie 

przewozu uczniów  niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w 

Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020” zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 

200.000,00 zł. Ze względu na naukę zdalną uczniów w okresie pandemii usługi w zakresie 

dowozów nie były świadczone i koszty się obniżyły. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy  

                                                                                                          



                                                                                                            (-) Janusz Frąckowiak 


