Uchwała Nr XXI/168/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada
Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2020 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się
następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 270.275,02 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie 62.750.633,34 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie
55.312.516,14 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 7.438.117,20 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 15.312.353,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały,
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 7.148.554,20 zł.”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 317.365,02 zł.
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w kwocie 87.889.248,91 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 53.536.630,74 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 34.352.618,17 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
uchwały,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 15.312.353,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
uchwały,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.074.558,32 zł.”
3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 25.138.615,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.
4. § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.
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§2
W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone
do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone
do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone
do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone
do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone
do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone
do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone
do niniejszej uchwały.

załącznikiem Nr 1
załącznikiem Nr 2
załącznikiem Nr 3
załącznikiem Nr 4
załącznikiem Nr 5
załącznikiem Nr 6
załącznikiem Nr 7

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXI/168/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
- 01042 zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup
sadzonek drzewek miododajnych.
-01095 zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Dz.750 Administracja publiczna
- 75056 Spis powszechny i inne zwiększenie planu dochodów z uwagi na przyznanie dotacji
w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Dz.801 Oświata i wychowanie
- 80153 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki.
Dz.852 Pomoc społeczna
- rozdział 85219 zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę
dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego
pracę socjalną w środowisku.
-rozdział 85228 zwiększenie dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
-85415 zwiększenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów.
Dz.855 Rodzina
- rozdział 85504 środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Dobry start”.
- rozdział 85513 zmniejszenie planu dochodów dotacji celowych zgodnie z zawiadomieniem
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.257.2020.6
Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
-rozdział 01010 zmiana wysokości dokapitalizowania ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. „Budowa
kanalizacji ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo”.
Dz.600 Transport i łączność
- rozdział 60016 zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem postępowania
przetargowego na budowę ul. Miętowej w Gowarzewie i zwiększenie w zakresie dodania
nowego zadania budowy przystanków autobusowych - Bylin.
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70005 wzrost kosztów bieżących.
Dz.750 Administracja publiczna

- rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych związane z zakupem urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała.
- rozdział 75056 zwiększenie planu wydatków z uwagi na przeprowadzenie Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 r.
- rozdział 75075 przesunięcia związane ze zmianami uchwał podjętymi przez Zebrania
Wiejskie poszczególnych Sołectw w związku ze zmianą realizowanych przedsięwzięć lub
przeniesieniem wydatków.
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdział 75421 zwiększenie planu wydatków w związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.
Dz.801 Oświata i wychowanie
- rozdział 80101– dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększono wydatki z
przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie wyposażenia w
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych i dotacji dla jednostek systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną
inną niż jednostka samorządu terytorialnego.
- rozdział 80103 – zmniejszenie wydatków w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu
terytorialnego.
-rozdział 80104 zmniejszenie wydatków w związku z zawarciem umowy na dokumentację
projektową przedszkola samorządowego w Kleszczewie oraz udzielenie dotacji dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla publicznych jednostek systemu oświaty
prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, a także
udzielanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
-rozdział 80113 zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół.
-rozdział 80150 udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników i dotacji
dla publicznych oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zwiększenie wydatków
na zakup środków dydaktycznych i książek.
-rozdział 80150 zwiększenie wydatków.
Dz.851 Ochrona zdrowia – przesunięcia pomiędzy paragrafami.
Dz. 852 Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia wydatków w związku z koniecznością
zakupu wyposażenia do nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków wcześniej
zaplanowanych w budżecie na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wzrost wydatków w związku z otrzymanym
zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowej.
Dz. 855 Rodzina
-rozdział 85504 – zwiększenie wydatków związanych z realizacja programu „Dobry start”.
- rozdział 85513– zmniejszenie planu wydatków w związku z otrzymanym zawiadomieniem
od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji celowej.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90001 rezygnacja z realizacji samorządowego programu „Deszczówka”

-rozdział 90003 przesunięcia związane ze zmianami uchwał podjętymi przez Zebrania
Wiejskie poszczególnych Sołectw w związku ze zmianą realizowanych przedsięwzięć lub
przeniesieniem wydatków.
- rozdział 90004 – zwiększono wydatki w związku z realizacją środków zadania polegającego
na zakupie drzewek miododajnych.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Dz. 926 Kultura fizyczna
przesunięcia związane ze zmianami uchwał podjętymi przez Zebrania Wiejskie
poszczególnych Sołectw w związku ze zmianą realizowanych przedsięwzięć lub
przeniesieniem wydatków oraz zwiększenie wydatków w zakresie kultury fizycznej w związku
ze zwiększeniem zaangażowania budżetu gminy w realizację zadania Mini Skatepark wraz
z wykonaniem podłoża w miejscowości Tulce.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

