
 
 

Uchwała nr XLIII/330/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 30 października 2014 r. 

 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2014. 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 19 grudnia 2013 r.  w 

sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1  

a)  ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 22.164.196,50 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 20.871.893,50 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.292.303,- zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 1.”. 

b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:   

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

  zleconych ustawami w kwocie 3.002.885,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,” 
 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 31.085.261,50 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 19.677.135,50 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 11.408.126,- zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”. 

b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:   

  „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

  zleconych ustawami w kwocie 3.002.885,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

c) w ust. 3 

 -  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.570.323,50 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.350.779,60 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.219.543,90.zł.,”. 

  - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2) dotacje na zadania bieżące 1.525.626,- zł.",  

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.430.272,- zł.,”. 

 

3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2014. 

  



 

UZASADNIENIE DO 

uchwały Nr XLIIII/330/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia  30 października 2014 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2014. 

 

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowej na 

zadanie zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 

postępowania zwiększa się plan dochodów działu o kwotę 166.665,20 zł. 

Dział 750 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowej na 

zadanie zlecone - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej- zwiększa się plan 

dochodów działu o kwotę 1.135 zł.  

Dział 756 

W związku z większymi niż planowano dochodami z podatku od spadków i darowizn zwiększa 

sie plan tego podatku o 12.000 zł. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych  

na zadania własne o kwotę 30.455 zł.  i na zadania zlecone 109.892 zł. z przeznaczeniem na 

zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zwiększa się plan 

wydatków działu o kwotę 140.347 zł. 

Dział 854 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowej na 

zadanie własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów , zwiększa się 

plan dochodów działu o 22.659 zł.  

Dział 900 

W związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu kar i opłat za korzystanie ze 

środowiska zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 14.000 zł. 

 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 356.806,20 zł. 

 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

W związku z przyznaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

oraz na pokrycie kosztów postępowania zwiększa sie plan wydatków na realizacje tego zadania 

o kwotę 166.665,20 zł. 

Dział 020 

Proponowana zmiana wynika z potrzeby przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w lesie 

gminnym. 

Dział 700 

W związku z nowymi potrzebami w tym zakresie proponuje się zwiększyć plan wydatków na 

zakup usług związanych ze sprzedażą gurtów gminnych o 5.000 zł. 

Dział 710 

Proponowane zmiany planu w zakresie wydatków na cmentarze wynikają z potrzeby 

dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb. 

Dział 750 



Zwiększenie wydatków działu o 1135 zł. wynika ze zwiększenia planu wydatków na zadanie 

zlecone, na które została przyznana dotacja. 

Dział 754 

Na wniosek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu proponuje sie zaplanować 

dotacje dla tej jednostki w wysokości 1.900 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

zestawu ratownictwa wodnego i pompy do wody zanieczyszczonej, zmniejszając na ten cel 

plan różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w zakresie straży pożarnych. 

Dział 801 

W związku z faktem, że od 1 września br. Gmina jest zobowiązana zwracać koszty utrzymania 

przedszkoli innym gminom także za dzieci które uczęszczają do przedszkoli publicznych 

(dotychczasowe zwroty dotyczyły tylko przedszkoli niepublicznych), proponuje się zwiększyć 

plan wydatków na ten cel o kwotę 7.000 zł.  

Dział 852 

Zwiększenia wydatków działu o 140.347 zł. wynikają z zaplanowania wydatków na zadania w 

zakresie pomocy społecznej, na które zostały przyznane dotacje celowe.  

Dział 854 

Zwiększenie wydatków działu o 22.659 zł. wynika ze zwiększenia planu wydatków na 

świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, na które została przyznana dotacja celowa.  

 

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 356.806,20 zł. 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


