UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/361/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lipca 2018r.

Dz. 010Rolnictwo i łowiectwo
- rozdział 01010- dochody: wprowadzono środki w wys. 2.318.548,95 zł z tytułu dotacji ze
środków pochodzących z UE na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej”- realizacja w ramach WRPO. Po stronie wydatków na w/w inwestycję
zabezpieczono środki w łącznej wysokości 5.703.132,34 zł
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60014- dochody: wprowadzono środki w wys. 1.000.000,00zł- pomoc finansowa
dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005- dochody: zwiększono środki z tytułu wpływów majątkowych (zamiana
działki w Tulcach – lakiernia proszkowa);
Wydatki: zabezpieczono środki na podatek VAT w wys. 50.000,00zł
Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: zwiększenie na zakup usług pozostałych o 1.300,00zł
-rozdział 75075- wydatki: zwiększenie na zakup materiałów promocyjnych o 3.000,00zł
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412- wydatki: zwiększono plan wydatków w §4210 o 240,00zł – wkład własny
gminy na projekt dla OSP. Wniosek złożony będzie w ramach IX naboru wniosków w
Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – nabycie wyposażenia
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na
miejscu popełnienia przestępstwa DSRin-I-7211-782/18, województwo wielkopolskie.”
Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami na dotację dla OSP Gowarzewo- na
zakup ciężkiego samochodu.
Dz.758Różne rozliczenia:
- rozdział 75814-dochody: zwiększono dochody z tytułu uzyskanych wpływów o
36.010,00zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-Wydatki: zabezpieczono środki na wymianę drzwi wejściowych dla ZS w Kleszczewie w
wys. 14.200,00zł. Ponadto na wniosek dyrektorów szkół dokonano przesunięć między
rozdziałami i paragrafami.
Dz. 851 Ochrona zdrowia
- rozdział 85154- wydatki: zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o
12.540,00zł – z tytułu dobrowolnych wpłat rodziców na „Akcję Lato”.
- rozdział 85195- dochody: na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.226.2018.4 z dnia 09-07-2018 zwiększono dochody o kwotę 383,00zł z

przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej. Jednoczenie środki wprowadzono po
stronie wydatków w planie OPS.
Dz. 852 oraz 855 Pomoc społeczna:zmianydochodów z tytułu otrzymanych dotacji od
Wojewody Wielkopolskiego oraz jednoczesne zmiany po stronie wydatków o kwoty
pochodzące z dotacji w planie OPS. Zwiększono udział środków własnych gminy na
dożywianie uczniów o 6.071,00zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90005- dochody iwydatki : ze względu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu,
wycofano środki przeznaczone na projekt „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na
terenie Gminy Kleszczewo”
- rozdział 90015- wydatki : zwiększenie na budowę oświetlenia ulicznego o 20.000,00zł.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109- wydatki: zwiększono środki na projekt budowy świetlicy wiejskiej w
Nagradowicach o 1.000,00zł.
-rozdział 92120- wydatki: wprowadzono środki w wys. 499.701,00zł na realizację projektu
pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie w ramach PROW
2014-2020.
Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92695- wydatki: przesunięto środki z §6050 do §4210 w wys. 5.000.00zł na
zadanie pn. „Skwerek wiejski- ciekawym miejscem integracji w miejscowości Śródka”
(konkurs: Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach PROW 2013-2020.
- zabezpieczono środki na wykonanie murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie w
wys. 15.000,00zł
- zmniejszono środki na budowę wiaty w Taniborzu o 1.500,00zł.
Ponadto zwiększono plan wydatków o 4.000,00zł na urządzenia do ćwiczeń z montażem w
Tulcach.
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