UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/355/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 czerwca 2018r.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01010-wydatki: przesunięcia między paragrafami
- rozdział 01042- dochody:przesunięto środki z rozdziału 90004 – pomoc finansowa z
UMWW na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych (poprzednio mylnie
wprowadzono jako środki otrzymane z WFOŚIGW). Wprowadzono środki z tytułu pomocy
finansowej w wys. 70.500,00 zł z UMWW na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w
obrębie Tulce.
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60004- wydatki: przesunięcia między paragrafami
-rozdział 60013-wydatki:wprowadzono środki na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo Nagradowice przy drodze wojewódzkiej.
- rozdział 60016- wydatki: zmniejszono plan wydatków o 20.000,00złwusługach pozostałych
(przeniesienie do rozdziału 92695). Wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej w wys.
70.500,00zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Tulce, zmniejszono o tą
kwotę udział środków własnych gminy.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005- dochody: zwiększono dochody z tytułu uzyskanych wpływów za
wieczyste użytkowanie.
Wydatki: zwiększenie o 30.000,00zł na usługi pozostałe oraz ekspertyzy i analizy oraz
10.000,00zł na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Przesunięcie wydatków
między rozdziałami w zakresie zadania : „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie w Ziminie oraz
świetlicy wiejskiej w Poklatkach”.
Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75022- przesunięcia między paragrafami
-rozdział 75023- zwiększono plan wydatków w §6060 o kwotę 10.000,00zł na zakupy
inwestycyjne w UG (system monitoringu podczas posiedzeń RG).
-rozdział 75075- zmniejszenie w §4210 o kwotę 1.000,00 zł w ramach F.S.Gowarzewo
- zwiększenie w §4300 o kwotę 1.000,00 zł w ramach F.S. Gowarzewo
- zmniejszenie w §4210 o kwotę 100,00 zł w ramach F.S Krzyżowniki
- zwiększenie w §4300 o kwotę 1.00,00 zł w ramach F.S. Krzyżowniki
- zwiększenie w §4210 o kwotę 139,00 zł w ramach F.S Tanibórz
- zmniejszeniew §4300 o kwotę 139,00 zł w ramach F.S Tanibórz
- zwiększenie w §4210 o kwotę 1.100,00 zł w ramach F.S Tulce,
- zmniejszenie w §4300 o kwotę 2.100,00 zł w ramach F.S Tulce,
- zwiększenie w §4170 o kwotę 1.000,00 zł w ramach F.S Tulce,
- zwiększenie w §4300 o kwotę 301,00 zł w ramach F.S Szewce

- zmniejszenie w §4190 o kwotę 200,00 zł wramach F.S Szewce
- zwiększenie w §4210 o kwotę 200,00 zł wramach F.S Szewce
Ponadto zwiększono wydatki w §4170 o 100,00 zł oraz w §4190 o 500,00zł, w ramach
środków własnych gminy.
-rozdział 75095- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych.
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412- wydatki: zwiększono plan wydatków na ekwiwalenty za udział w akcjach
ratowniczych członków OSP.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów podatku od spadków i darowizn.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego:
- rozdział 75702- zabezpieczono środki na opłacenie prowizji od emisji obligacji.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
Zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101: Przesunięcie wydatków między rozdziałami w zakresie zadania :
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewoszkoły podstawowej w Kleszczewie w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”(w
zakresie wydatków przeznaczonych na szkołę w Kleszczewie oraz Ziminie).
-rozdział 80153: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.166.2018.8 z dnia 28.05.2018r. wprowadzono plan dochodów w wys. 126.527,29zł na
zadania zlecone. Jednocześnie wprowadzono środki w planie wydatków poszczególnych
jednostek.
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90003- przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach FS sołectwa
Tanibórz
- rozdział 90004-dochody: przeniesienie dochodów do rozdziału 01042 wg wskazania
dysponenta.
-rozdział 90095- przesunięcia między paragrafami
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109- wydatki: zwiększono środki na zakup usług pozostałych o kwotę
10.000,00zł.
Przesunięcie wydatków między rozdziałami w zakresie zadania : „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w
Kleszczewie w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”(w zakresie wydatków
przeznaczonych na świetlicę w Poklatkach).
Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92601-zmniejszenie wydatków na program OSA Tanibórz
- rozdział 92695zwiększenie w §4210 o kwotę 167,00 zł w ramach F.S. Krerowo -przesunięcie z §4300 ,
zmniejszenie w §4210 o kwotę 108,00 zł w ramach F.S. Tulce -przesunięcie do §4300 ,
zmniejszenie w §4300 o kwotę 301,00 zł w ramach F.S. Szewce.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację projektu pn.”Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw”( zakup ławek dla sołectwa Tanibórz).

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

