
 
Uzasadnienie 

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 listopada 
2021 roku dokonuje  w oparciu o: 

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2021.7 w sprawie zmniejszenia  planu dotacji 
celowej na rok 2021 w Dziale 801  80153 paragraf 2010 o  1.615,84  w celu dostosowania 
poziomu  do zakresu realizowanych  

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 w sprawie  planu dotacji 
celowej na rok 2021 w Dziale 855  85502 paragraf 2010 o  112.200,00  z przeznaczeniem na 

  na    o którym mowa w ustawie z dnia 
28 listopada 2003 r. o  rodzinnych, w  z    ww. 

 od 1 stycznia. 

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 w sprawie  planu dotacji 
celowej na rok 2021 w Dziale 855  85503 paragraf 2010 o  269,24  z przeznaczeniem na 

   z przyznawaniem Karty  Rodziny  z ustawy o Karcie  
Rodziny. 

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 w sprawie  planu dotacji 
celowej na rok 2021 w Dziale 855  85513 paragraf 2010 o  650,00  oraz Pismo Wojewody 
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 w sprawie  planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 
855  85513 paragraf 2010 o  4.100,00  Razem  w Dziale 855  
85513 paragraf 2010 w  4.750,00   dotacja przeznaczona jest na   na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby  niektóre  rodzinne oraz  dla opiekuna na 
podstawie ustawy o  opieki zdrowotnej finansowanych ze  publicznych. 

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2021.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji 
celowej na rok 2021 w Dziale 854  85415 paragraf 2040 o  2.340,00  w celu dostosowania 
poziomu  do zakresu realizowanych  

6) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 w sprawie przyznania  z   
subwencji ogólnej na rok 2021 w  1.280.744,00  oraz Pismo Ministra Finansów Nr 
ST3.4751.7.2021 w sprawie  rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, gdzie Gminie Miejska Górka 

 przyznana kwota 34.135,00  ze  tej rezerwy.  w Dziale 758  rozliczenia” 
 75802  subwencji ogólnej dla jednostek  terytorialnego” paragraf 

2750  na  dochodów gmin”  dochody w  1.314.879,00  

7)  dochodów w Dziale 758  75802 paragraf 6280  otrzymane od  
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 
900.000,00   to wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K 
w sprawie przyznania kwoty 900.000,00  na  subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie 
finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.  te  wydatkowane na finansowanie inwestycji 
w zakresie kanalizacji w roku 2022. 

8)  dochodów w Dziale 600  60016 paragraf 6350  otrzymane z  
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o  4.239.775,05  -   
Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody otrzymane w roku 2021  przeznaczone na  inwestycji w roku 
2022. 

9)  dochodów w Dziale 900  90026 paragraf 2020 „Dotacja celowa otrzymana 
z   na zadania  realizowane przez  na podstawie  z organami 
administracji  o  11.900,00   Porozumienie zawarte  Skarbem  
reprezentowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, a  Miejska Górka w sprawie udzielenia 
dotacji na  zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów  azbest na terenie Gminy 
Miejska Górka.”. 



10)  przychody w paragrafie 905 „Przychody jednostek  terytorialnego 
z niewykorzystanych   na rachunku    z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych  ze szczególnymi zasadami wykonywania  

 w  ustawach” w kwocie 105.632,19   te  rozliczenia dochodów 
zrealizowanych w roku 2020 z   z  za zezwolenia na  napojów alkoholowych, 
a wykonanych wydatków w roku 2020.  te wprowadzono po stronie wydatkowej w Dziale 851  
85154 w kwocie 105.632,19  (paragraf 4210 – 55.632,19  paragraf 4300 – 50.000,00  

11)  zmiana planu wydatków w  z prognozowaniem wydatków  


