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Uzasadnienie do Uchwały Nr  272/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 maja 2021 r.           

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. 

 

I   Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 252.464,09 zł, w tym: 

1. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł        

z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek 

drzew miododajnych,  zgodnie z Umową Nr 47/2021 z dnia 13.05.2021 r.  

2. w dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększenie dochodów o kwotę 132.750,00 zł            

z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego 

na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych                      

w obrębie Poświętno, zgodnie z Umową Nr 166/2021 z dnia 13.05.2021 r. 

3. w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie dochodów o kwotę 64.812,00 

zł z tytułu sprzedaży dla Parafii Kaszczor działki nr 75/11 we Wieleniu. Wartość 

sprzedaż działki wynika z operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości. Dochody                                   

nie były brane pod uwagę przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży na 2021 rok. 

4. w dziale 754 –„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  zwiększenie 

dochodów o kwotę 585,00 zł z tytułu złomowania wieży strażackiej w Barchlinie.  

5. w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększenie dochodów o kwotę 2.617,09 zł                       

z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań 

wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności 

oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody                                                     

FB-I.3111.137.2021.3 z dnia 21.05.2021 r. 

6. w dziale 855 – „Rodzina”  zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.700,00 zł  w tym: 

a) zwiększenie dochodów o kwotę 28.800,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2021, na bieżące utrzymanie Żłobka w Błotnicy, zgodnie z decyzją 

Wojewody nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11.05.2021 r., 

b) zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł  w zakresie Wspierania rodziny  jako 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. 

c) zwiększenie dochodów o kwotę 1.900,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania 

zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z decyzją 

Wojewody nr FB-I.3111.133.2021.2 z dnia 17.05.2021 r. 

 

II    Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę  833.744,09 zł, w tym: 

1. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł        

na zakup sadzonek drzew miododajnych,  zgodnie z otrzymaną dotacją. 

2. w dziale  600 – „Transport i łączność” zwiększenie planu wydatków o kwotę 569.280,00 

zł na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg gminnych w tym na: 

a) „Aktualizacja dokumentacji na budowę drogi ulicy Akacjowej w m. Kaszczor wraz 

ze zjazdami, jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem” w kwocie 13.530,00 zł     

(finansowanie z wolnych środków za rok poprzedni). 

b) zwiększenie planu na zadaniu ”Budowa drogi gminnej-ulicy Słonecznej wraz                     

ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w m. Bucz”  o kwotę  
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138.000,00 zł. Dostosowanie planu zadania do wartości poprzetargowej                          

( finansowanie z wolnych środków za rok poprzedni). 

c) zmiana nazwy zadania z ”Przebudowa drogi Poświętno-Sikorzyn” na „Budowa 

drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem 

powierzchniowym” z  planem 120.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 132.750,00 

zł , zgodnie z otrzymaną dotacją na przebudowę dróg stanowiących dojazd do pól 

w obrębie Poświętno. Łączny plan po zmianie wynosi 252.750,00 zł. 

d) Wprowadzenie zadania „ Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami 

i odwodnieniem powierzchniowym” na kwotę 285.000,00 zł według wartości 

kosztorysowej (finansowanie z wolnych środków za rok poprzedni). 

3. w dziale 630 – „Turystyka” zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł                          

na zadaniu inwestycyjnym  „Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej                            

w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

4. w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie raportu - strategicznej oceny oddziaływania                           

na środowisko zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027. Powyższa  

analiza jest niezbędnym dokumentem do Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 

2021-2027. 

5. w dziale  750 – „Administracja publiczna”    zwiększenie wydatków o kwotę 2.617,09 

zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie realizowanych zadań w 2020 roku                               

z zakresu  administracji rządowej. 

- Z wydatków bieżących  przeznaczono kwotę 24.000,00 zł na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Zakup serwera  Dell PowerEdge R440 wraz z oprogramowaniem” 

6. w dziale  754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie 

wydatków bieżących o kwotę 585,00 zł z tytułu dochodów ze złomowania wieży 

strażackiej. 

- w ramach wydatków majątkowych na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 

zmieniono paragraf i nazwę zadania z „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego” w paragrafie 6060 na „Dotacja celowa dla OSP Kaszczor                                             

na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” i zmieniono 

paragraf  na 6230 jako dotacja przy zachowaniu kwoty 500.000,00 zł. 

7. w dziale 851 – „ Ochrona zdrowia” zwiększono  plan wydatków o kwotę 4.750,00 zł                       

z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Wolsztyn na zakup sprzętu medycznego 

(Inhalator ultradźwiękowy typu: Taifun 1), (finansowanie z wolnych środków) 

8. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł      

z przeznaczeniem na remont biur GOPS po wymianie oświetlenia. 

9. w dziale 855 – „Rodzina” zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.700,00 zł w tym na: 

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Błotnicy              

o kwotę 28.800,00 zł w ramach programu „Maluch+”  2021, zgodnie z otrzymaną 

dotacją, 

b) wydatki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zwrotu  do Urzędu Wojewódzkiego 

nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. 

c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne w kwocie 1.900,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.  
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10. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 140.000,00 zł w tym: 

a) zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł  dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie ochrony środowiska (wymiana  piecy  grzewczych),                      

( finansowanie z wolnych środków za rok poprzedni) 

b) zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł w zakresie ochrony wód jako 

partycypacja Gminy Przemęt w kosztach czyszczenia kanału Błotnickiego, kanału 

Przemęckiego i Strugi Kaszczorskiej.  Zadanie będzie realizowane przez Wody 

Polskie. W przedmiotowej sprawie zostanie zawarte stosowne porozumienie. 

(finansowanie z wolnych środków za rok poprzedni), 

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

wydatków o kwotę 50.000,00  zł na dotacje  w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. 

12. w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43.188,00 zł 

w zakresie remontów na obiektach sportowych. 

 

III   Ponadto dokonano przesunięć między działami,  rozdziałami i paragrafami klasyfikacji                         

budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami z jednostek. 

 

IV  Wprowadzono do budżetu przychody w paragrafie 950 w kwocie 581.280,00 zł  z tytułu 

wolnych środków za rok poprzedni z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i bieżące. 

       Po zmianie deficyt budżetu wynosi 2.991.099,00 zł. 

           

V  W związku ze zmianami zaktualizowano załączniki: 

1. Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok. 

2. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok. 

3. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok. 

4. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku. 

5. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 rok. 

6. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na terenie Gminy Przemęt na 2021 rok. 

 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

                                                                                            

                                                                              

                                                                                           Wójt Gminy Przemęt 

 

                                                                                              (-) Janusz Frąckowiak 


