
 
 

Uchwała nr XLIV/337/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 7 listopada 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 ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 22.264.196,50 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 20.971.893,50 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.292.303,- zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 1.”. 
 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 30.611.961,50 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 19.695.835,50 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 10.916.126,- zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”. 

b) w ust. 3 

 -  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.612.623,50 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.375.876,60 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.236.746,90.zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.406.672,- zł.,”. 
 

 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.347.765,- zł. zostanie sfinansowany przychodami z 

 tytułu: 

 1) pożyczek, 

 2) kredytów.”. 
 

 4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 4. Określa się łączne  kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 

 1) przychody 9.262.546,07 zł., 

 2) rozchody 914.781,07 zł. 

 zgodnie z  załącznikiem Nr 6.”. 

 

 5. § 12 otrzymuje brzmienie: 

 „§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  

9.121.438,65 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu Gminy w kwocie 500.000,- zł.,”. 

 

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

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



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

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

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

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

12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8a zgodnie z zał. Nr 7 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 XLIV/...../2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 7 listopada 2014 r. 

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

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 750 

W związku z uzyskaniem większego od zaplanowanego zwrotu podatku VAT proponuje się 

zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o 100.000 zł. 

 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 100.000,- zł. 

 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Zwiększenie planu wydatków na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w 

Łęce Wielkiej” o 10.000 zł. spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych 

związanych z przyłączeniem przepompowni do sieci energetycznej. 

Dział 400 

Propozycja odstąpienia od zadania ”Dotacja dla GZWiK w Poniecu na budowę sieci 

wodociągowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu” wynika z powodu zaplanowania zbyt 

małych środków na to zadanie, a zwiększenie w bieżącym roku nakładów  przekracza 

możliwości budżetu. 

Dział 600 

Propozycja odstąpienia od zadania ”Budowa kanalizacji deszczowej na ul Akacjowej i Lipowej 

w Poniecu” wynika z powodu zaplanowania zbyt małych środków na to zadanie, a zwiększenie 

w bieżącym roku nakładów  przekracza możliwości budżetu. 

Dział 700 

Proponuje się zwiększyć o 5.000 zł. plan wydatków na usługi pozostałe związane ze sprzedażą 

nieruchomości gminnych. 

Dział 750 

Proponowane zwiększenie o 2.000 zł. planu wydatków na działalność pozostałą spowodowane 

jest przewidywanymi wydatkami na organizację obchodów świąt państwowych. 

Działy 801 i 854 

Po przeanalizowaniu wydatków jednostek oświatowych i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół za 

10 miesięcy bieżącego roku, proponuje się dokonać zmian w planach wydatków tych jednostek 

powodujących dostosowanie ich do przewidywanych potrzeb bez zwiększania nakładów na tą 

działalność. 

Dział 852 

W związku z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie 24.300zł. na dożywianie 

uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (przyjęcie na 

poprzedniej sesji), proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowane w realizację tego 

zadania środki własne gminy. 

Dział 900 

Propozycja odstąpienia od zadania ”Dotacja dla GZWiK w Poniecu na budowę kanalizacji 

sanitarnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu” wynika z powodu zaplanowania zbyt małych 

środków na to zadanie, a zwiększenie w bieżącym roku nakładów  przekracza możliwości 

budżetu. 

 

 

 



 

Razem zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 473.300,- zł. 

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

 


