Uchwała Nr XVII/124/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020 r.
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. 506 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

1.213.338,00 zł

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w kwocie 80.736.704,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 50.721.650,50 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 30.015.053,50 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 14.402.259,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 354.519,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.888.055,03 zł.”
2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 6.037.798,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.161.212,88 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.123.414,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych w kwocie 5.272.757,08 zł, w tym 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
3.927.916,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6.882.465,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.
6. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 3.000.000,00 zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości
2.272.757,08 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach
działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
-między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań
inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
2020 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu”.
7.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz
określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr
11 do uchwały.

§2
1. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§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 XVII/124/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020 r.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę 1.213.338,00 zł, w tym:
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60004§2310- zwiększono kwotę dotacji dla ZTM w Poznaniu na transport zbiorowy
o kwotę 35.100,00 zł (aktualizacja planu pracy przewozowej oraz prognozy wpływów z
biletów).
- rozdział 60016§6050 – wprowadzono plan wydatków w wys. 820.500,00 zł na budowę ul.
Miętowej w Tulcach w ramach dofinansowania z FDS.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75075 – przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Gowarzewo (zmiana
przedsięwzięcia).
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80104 – wprowadzono plan wydatków w wys. 150.000,00 zł na dokumentację
budowy przedszkola samorządowego w Kleszczewie.
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :
- rozdział 85395 – przesunięcia między paragrafami w zakresie realizacji projektu z udziałem
środków z UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo”.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – przesunięcia między rozdziałami (90095).
- rozdział 90013 – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.338,00 zł na składkę członkowską
do Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt w siedzibą w Kostrzynie” (wzrost
stawki oraz liczby mieszkańców).
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92195 przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Gowarzewo (zmiana
przedsięwzięcia).
Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92601§4270 – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. na remont szatni
hali sportowej w Tulcach w ramach naboru wniosków do programu „Szatnia na medal”.
Ponadto w §6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na oświetlenie boisk
sportowych w Tulcach.
- rozdział 92695 – przesunięcia między paragrafami w wys. 1.280,00 zł, w celu zabezpieczenia
planu wydatków na nagrody sportowe,
§4300 - przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Gowarzewo,
§6050 – przesunięto środki w ramach FS Gowarzewo w wys. 17.300,00 zł na montaż
monitoringu przy drewnianej altanie,

- zabezpieczono wkład własny w łącznej wys. 65.400,00 zł na realizację projektów w ramach
Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym: (Śródka w wys. 40.400,00 zł, Gowarzewo w wys.
25.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

