
PROJEKT 

 

                                                           UCHWAŁA NR  348/2022 

                                                          RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 

258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305                                 

z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr 340/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok dokonuje się następujących zmian: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 4.557.688,00 zł                       

do kwoty 66.219.022,00 zł z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 59.888.821,00 zł,  

2) dochody majątkowe w wysokości 6.330.201,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2022 rok ”, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Paragraf 1 ust. 2 pkt  1  otrzymuje brzmienie: 

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w wysokości 11.423.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. 

  4. Zmienia się załącznik Nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 88.363,79 zł                        

do kwoty 72.358.094,21 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 57.318.124,21 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.039.970,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2022 rok” , zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. Paragraf 2 ust. 2 pkt  1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w wysokości 11.423.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.  

„2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa     

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości  913.028,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.” 

8. Zmienia się załącznik Nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

9. Zmienia się załącznik Nr 6 „ Plan wydatków na realizację zadań finansowanych  z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 5 do niniejszej uchwały. 



10. Zmienia się załącznik Nr 7 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” , który otrzymuje 

brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

     11. Paragraf  3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Deficyt budżetu w kwocie 6.139.072,21 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z pożyczek i kredytów oraz przychodami  z tytułu 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, oraz z tytułu  wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 

6  ustawy o finansach publicznych. 

 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.769.324,21 zł.  

 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.630.252,00 zł.  

      4. Plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.” 

12. Zmienia się załącznik Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, który otrzymuje 

brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

13. Paragraf  9 otrzymuje brzmienie: 

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                     

370.000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na 2022 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Przemęt na 2022 rok w kwocie 538.566,86 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11”.  

14. Zmienia się załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach 

Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik                      

Nr 8 do niniejszej uchwały. 

15. Paragraf  12 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się plan dochodów, przychodów i wydatków na realizację zadań z  Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok  w kwocie 6.483.757,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

      16. Zmienia się załącznik Nr 13 „ Plan dochodów, przychodów i wydatków na realizacje zadań     

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik                  

Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                            Elżbieta Wita 


