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UCHWAŁA NR  428/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

 z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 
3.725.960,22 zł  do kwoty 95.638.764,41 zł z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 88.435.417,38 zł,  

2) dochody majątkowe w wysokości 7.203.347,03 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 33.889.294,09 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 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 
1.057.541,65 zł do kwoty 104.976.258,85 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 85.830.517,74 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.145.741,11 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 otrzymuje brzmienie: 

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 33.889.196,23 zł, zgodnie                                         
z załącznikiem Nr 4”.  

 

        



 

 

           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 7 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” , który 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

         10. Paragraf  3 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Deficyt budżetu w kwocie 9.337.494,44 zł zostanie sfinansowany 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,  
przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego                             
z udziałem tych środków oraz z tytułu  wolnych środków, o których mowa  w art. 217 
ust. 2 pkt 6  ustawy o finansach publicznych i nadwyżki z lat ubiegłych. 

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.617.494,44 zł. 
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.280.000,00 zł. 
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.” 

11. Zmienia się załącznik Nr 8 „Przychody i  rozchody budżetu w 2022 roku”,                                         
który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

12. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.156.446,00  zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  5.825.235,88 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 9” . 

13. Zmienia się załącznik Nr 9 „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy na  2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

   14. Zmienia się załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań 
w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 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 10 otrzymuje brzmienie: 

„Tworzy się rezerwy: 

1) ogólna w kwocie 173.371,00 zł, 

2) celowe w wysokości 202.898,00 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania – 42.898,00 zł, 

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –160.000,00 zł” 

     16. Zmienia się załącznik Nr 12 „Zestawienie przedsięwzięć realizowanych                   
w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 
Nr 9 do niniejszej uchwały.  

17. Paragraf  12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się 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 kwocie 3.108.960,61  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16”. 

 



  

 

18. Zmienia się załącznik Nr 16 „ Plan dochodów i wydatków na realizację zadań 

z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku                                  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak 

załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                   Elżbieta Wita 

 

 

 


