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                                                                          Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 427/2022 
Rady Gminy Przemęt z dnia  20 października 2022 r. 

 
Plan dochodów, przychodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu 

Przeciwdziałania  COVID-19  na 2022 rok. 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 

   DOCHODY  19.216.047,00 

600   Transport i łączność 5.122.037,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 5.122.037,00 

  6370 Środki otrzymane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych na 
realizacje zadań inwestycyjnych  

5.122.037,00 

851   Ochrona zdrowia 160,00 

 85195  Pozostała działalność 160,00 

  2180 Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie  lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 
(Transport osób do punktów 
szczepień) 

160,00 

853   Pozostałe działania w zakresie 
polityki społecznej  

14.093.850,00 

 85395  Pozostała działalność 14.093.850,00 

  2180 Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie  lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych                           
z przeciwdziałaniem COVID-19                        

14.093.850,00 

   ( dodatek węglowy+ koszty) 12.240.000,00 

   (dodatki dla gospodarstw 
domowych na ogrzewanie + koszty) 

1.445.850,00 

   (dodatki do podmiotów wrażliwych                
+ koszty) 

408.000,00 

   PRZYCHODY 1.068.757,35 

  905 Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych  
środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia  dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonania 
budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach w tym: 
(Program Laboratoria Przyszłości 

kwota 68.757,35 zł 

1.068.757,35 
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Nagroda w konkursie „Rosnąca 
odporność kwota 1.000.000,00) 

   RAZEM   
DOCHODY+PRZYCHODY 

20.284.804,35 

   WYDATKI 20.284.804,35 

600   Transport i łączność  5.122.037,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 5.122.037,00 

  6370 Wydatki poniesione ze środków z 
Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych 
na realizację zadań inwestycyjnych  

5.122.037,00 

   Utwardzenie ul. Spokojnej i 
Źródlanej w m. Solec, budowa ul. 
Kluczewskiej i Topolowej w m. 
Przemęt, budowa dr. od m. 
Biskupice do m. Sokołowice                           
i remont dr. w m. Biskupice  

5.122.037,00 

801   Oświata i wychowanie 68.757,35 

 80101  Szkoły Podstawowe 68.757,35 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i 
książek 
(Program Laboratoria Przyszłości) 
 

68.757,35 

851   Ochrona zdrowia 160,00 

 85195  Pozostała działalność 160,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 
(Transport osób do punktów 
szczepień) 

160,00 

853   Pozostałe działania w zakresie 
polityki społecznej 

14.093.850,00 

 85395  Pozostała działalność 14.093.850,00 

  3110 Świadczenia społeczne 13.417.500,00 

   ( dodatek węglowy) 12.000.000,00 

   (dodatek dla gosp. domowych) 1.417.500,00 

  4430 Różne opłaty i składki-  
dodatki dla podm. wrażliwych 

400.000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń  

7.201,00 

   (dodatek węglowy- koszty) 6.400,00 

   (dodatek dla gosp. domowych-
koszty) 

801,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  

114.600,00 

   ( dodatek węglowy- koszty) 102.000,00 

   (dodatek dla gosp. domowych- 
koszty) 

6.600,00 

   (dodatek dla pod. wrażliwych- 
koszty) 

6.000,00 
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  4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne  

20.467,00 

   ( dodatek węglowy- koszty) 17.700,00 

   ( dodatek dla gosp. dom-koszty) 1.267,00 

   (dodatek dla pod. wrażliwych-
koszty) 

          1.500,00 

  4120 Składki na Fundusz pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy  

3.181,00 

   ( dodatek węglowy- koszty) 2.500,00 

   ( dodatek dla gosp. dom-koszty) 181,00 

   (dodatek dla pod. wrażliwych -
koszty) 

500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 70.501,00 

   ( dodatek węglowy- koszty) 60.000,00 

   ( dodatek dla gosp. dom-koszty) 10.501,00 

  4260 Zakup energii 
(dodatek węglowy- koszty) 

2.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  55.000,00 

   ( dodatek węglowy- koszty) 46.000,00 

   ( dodatek dla gosp. dom-koszty) 9.000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych (dodatek 
węglowy- koszty) 

400,00 

  4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 
(dodatek węglowy- koszty) 

3.000,00 

926   Kultura fizyczna 1.000.000,00 

 92601  Obiekty sportowe 1.000.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1.000.000,00 

   Przebudowa, rozbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania  lokalu 
usługowego na siłownię wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w m. 
Przemęt 
(Konkurs „Rosnąca odporność”) 

1.000.000,00 

 


