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Uzasadnienie do Uchwały Nr 461/2023  Rady Gminy Przemęt z dnia                                

23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt                   

na 2023 rok. 

 

I   Dochody i wydatki Gminy Przemęt zwiększa się  o kwotę 198.554,00 zł, w tym: 

1. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie planu dochodów                                                     

i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 

społecznych obywatelom Ukrainy (Posiłek)  wg złożonego zapotrzebowania 

(zadania własne). 

 

2. w dziale 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie 

planu dochodów i wydatków  o kwotę 178.554,00 zł w tym:   

1) wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 9.744,00 zł                              

na świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wg 

złożonego zapotrzebowania. (zadanie zlecone) 

2) wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 9.180,00 zł                          

na jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terytorium RP wraz z kosztami obsługi                              

(zadanie zlecone), w/g złożonego zapotrzebowania 

3) wprowadzenie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                     

w kwocie 159.630,00 zł, w tym na: dodatki elektryczne w wysokości 

81.090,00 zł,  dodatki węglowe w kwocie 61.200,00 zł i  na dodatki dla gosp. 

domowych w kwocie 17.340,00 zł. (zadanie zlecone), w/g złożonego 

zapotrzebowania. 

 

3. w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększenie planu dochodów i wydatków  o kwotę 

10.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne                              

dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP (zadanie zlecone) 

 

4.  W planie wydatków w dziale 921 rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami) zmieniono paragraf  2720 jako dotacji do zadań  bieżących                                

na paragraf „6570”dotacji na  dofinansowania do zadań inwestycyjnych przy 

zachowaniu kwoty 100.000,00 zł, z czego będzie finansowany wkład własny                  

do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Przemęt będzie 

składała wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Polski Ład 

na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych prowadzonych na zabytkowych 

kościołach na terenie Gminy. Środki będą przekazywane do poszczególnych 

parafii w formie dotacji. 

 

II W związku ze zmianami zaktualizowano załączniki: 

1. Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok. 

2. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok. 

3.  Plan wydatków majątkowych na 2023 rok. 

4.  Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok. 
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5. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na 2023 rok. 

6. Wprowadzono załącznik „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań                                  

z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku                                         

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne i celowe.     

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                   Wójt Gminy Przemęt 
 

                                                                                                       (-) Janusz Frąckowiak 


