
Autopoprawka 

do projektu uchwały 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 30.05.2020r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

 

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W paragrafie 1pkt.6: 

JEST: 

„§ 1. 

6. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania majątkowe na 2020” wprowadza się 

zmiany w sposób określony  w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

WINNO BYĆ: 

  „§ 1. 

6. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania majątkowe na 2020” wprowadza się 

zmiany w sposób określony  w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

JEST: 

„§ 1. 

 

9. W Załączniku Nr 7 „Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020” 

wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 WINNO BYĆ: 

  „§ 1. 

9. W Załączniku Nr 7 „Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020” 

wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 



 

Uzasadnienie 

 

Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2020r. nastąpiło w związku ze zmianą wydatków w ramach działu, 

pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. (dz. 85395 oraz dz. 01010 i 60016) 

Jednocześnie Załącznik Nr 4 oraz 7 otrzymuje nowe brzmienie. 

W Załączniku Nr 4 zmiana dotyczy: 

Było: 

„Sporządzenie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych” kwota po 

zmianie 102.161,23 zł. 

 

Jest: 

„Sporządzenie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych” kwota po 

zmianie 95.161,23 zł. 

„Roboty dodatkowe przy sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 59,12 i m. 

Jankowo Dolne działki nr 316,317,318,319/2 dł. sieci 284 mb” kwota 7.000,00 zł. 

Było: 

„Budowa sieci wodociągowej w m. Ganina działka nr 45” – zmiana numeru działki. 

Jest: 

„Budowa sieci wodociągowej w m. Ganina działka nr 60/1” – zmiana numeru działki. 

Było: 

"Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbiczany" (dz. 27/3, 95,  37, 35, 80 obręb 

Wierzbiczany o długości 470 mb. możliwość dofinansowania z Fundusz Dróg 

Samorządowych” kwota  603.000,00 zł 

Jest: 

"Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbiczany" (dz. 27/3, 95,  37, 35, 80 obręb 

Wierzbiczany o długości 470 mb. możliwość dofinansowania z Fundusz Dróg 

Samorządowych” kwota  301.500,00 zł 

"Przebudowa drogi gminnej - ulica Helska w Jankowie Dolnym" dz. Nr 490 kwota 

301.500,00 zł. 

W Załączniku Nr 7 zmiana dotyczy: 



Sołectwo Goślinowo: 

Było: 

„Impreza okolicznościowa - Dzień Dziecka-wynajem zamków dmuchanych” kwota 2.000,00 

zł. 

Jest: 

„Impreza okolicznościowa - Dzień Dziecka-wynajem zamków dmuchanych” kwota 00,00 zł. 

„Odnowa pomnika upamiętniającego mieszkańców i ofiary II wojny światowej w m. 

Goślinowo” kwota 2.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 


