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                                                           UCHWAŁA NR  286/2021 

                                                          RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305),             

Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr 230/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok dokonuje się następujących zmian: 

 1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 629.357,00 zł                       

do kwoty 73.068.735,06 zł z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 71.578.889,06 zł,  

2) dochody majątkowe w wysokości 1.489.846,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2021 rok ”, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Paragraf 1 ust. 2 pkt  1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w wysokości 22.735.321,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

2) dochody na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i     3 ustawy,  w kwocie  1.535.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.” 

  4. Zmienia się załącznik Nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Zmienia się załącznik Nr 5 „Plan dochodów na realizację zadań finansowych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 5 do niniejszej uchwały. 

6. W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 629.357,00 zł                        

do kwoty 77.666.434,06 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 69.309.591,06 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.356.843,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2021 rok” , zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

8. 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 22.732.704,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.” 

9. Zmienia się załącznik Nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 



 

 

10. Zmienia się załącznik Nr 7 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” , który otrzymuje 

brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

11. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

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

      1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.502.950,00 zł,  

       2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.514.855,00 zł, zgodnie            

z załącznikiem Nr 9.” 

12. Zmienia się załącznik Nr 9 „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 

2021 rok” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

     § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                    Elżbieta Wita 


