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Uzasadnienie do Uchwały Nr  286/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2021 r.           

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. 

 

I   Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 629.357,00 zł, w tym: 

1. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie dochodów o kwotę 137.734,00 zł        

z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu  Województwa 

Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”                          

na zadania: 

a) „Budowana  otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy 

sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare” w kwocie 40.967,00 zł, zgodnie                       

z podpisaną Umową Nr DR 69/2021 z dnia 06.07.2021 r. 

b) „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń” w kwocie 50.000,00 

zł,  zgodnie z podpisaną Umową Nr  DR 68/2021 z dnia 06.07.2021 r.  

c) „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Perkowo-

wyposażenie placu zabaw oraz  budowy wiaty rekreacyjnej” w kwocie 46.767,00 

zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr DR 69/2021 z dnia 06.07.2021 r. 

2. w dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększenie dochodów o kwotę 113.500,00 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 93/2021 z dnia 06.07.2021 r. 

3. w dz. 758 – „Różne rozliczenia” zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.575,00 zł        

z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki 

niewygasające w ramach wydatków majątkowych. 

4. w dz. 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu dochodów o kwotę 345.884,00 

zł w tym: 

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 303.420,00 zł z tytułu wpływu dotacji jako 

rozliczenie za II etap projektu realizowanego  2020 roku związanego z remontem 

elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

budynku ze  środków UE, 

b) zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia za 2020 r opłat za korzystanie          

z wychowania przedszkolnego   przez Gminę Włoszakowice w kwocie 42.464,00 

zł, 

5. w dziale 855 – „Rodzina”  zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.664,00 zł  z tytułu 

dotacji na zadania zlecone, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające 

niektóre świadczenia, zgodnie z decyzją Wojewody nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 

06.07.2021 r.  

 

II    Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę  629.357,00 zł, w tym: 

1. w dziale  600 – „Transport i łączność” zwiększenie planu wydatków o kwotę 113.500,00 

zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn 

wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym”, zgodnie z otrzymaną dotacją.   

2. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu wydatków o kwotę 

366.459,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznych Jednostek 

Oświaty:  w zakresie szkół podstawowych -kwota 233.005,00 zł , w zakresie 
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przedszkoli zmniejszenie dotacji o kwotę 75.390,00 zł, w zakresie realizacji zadań 

wymagających specjalnej organizacji zajęć w przedszkolach zwiększenie dotacji               

o kwotę 132.338,00 zł, w zakresie specjalnej organizacji zajęć w szkołach 

podstawowych zwiększenie dotacji o kwotę 76.506,00 zł. 

3. w dziale 855 – „Rodzina” zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.664,00 zł                           

na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie 

z dotacją Wojewody na zadania zlecone. 

4. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu 

gminnego w miejscowości Wieleń” w ramach dofinansowania „Pięknieje wielkopolska 

wieś” 

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

wydatków o kwotę 46.767,00  zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu 

przy Sali wiejskiej w miejscowości Perkowo-wyposażenie placu zabaw oraz  budowy 

wiaty rekreacyjnej”   w ramach dofinansowania „Pięknieje wielkopolska wieś” 

6. w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.967,00 zł 

na zadaniu inwestycyjnym „Budowana  otwartej siłowni zewnętrznej wraz                                    

z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare” w 

ramach dofinansowania „Pięknieje wielkopolska wieś” 

 

III Ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji                         

budżetowej. W zakresie oświaty zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł                     

w zakresie dotacji dz. 801-80117-2320   z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu ZSP 

i PS w Kaszczorze na  remonty i usługi. 

           

IV  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 dochodów  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

4. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok. 

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

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

                                                                                            

                                                                              

                                                                                           Wójt Gminy Przemęt 

 

                                                                                              (-) Janusz Frąckowiak 


