
 
 

Uchwała nr II/8/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 22 grudnia 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 22.319.696,50 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 21.027.393,50 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.292.303,- zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 1.”. 

b) w ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:   

  „2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów  lub  

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.400 zł. 

zgodnie z załącznikiem Nr 4,". 
 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 30.709.980,50 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 19.793.854,50 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 10.916.126,- zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”. 

b) w ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:   

  „2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub  

  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.400 zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 4,”. 

c) w ust. 3 

 -  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.731.194,50 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.324.251,60 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.406.942,90 zł.,”. 

  - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

     "2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.526.626,- zł." 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.385.120,- zł.,”. 
 

 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.390.284,- 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 9.205.065,07 zł., 

 2) rozchody 814.781,07 zł. 

 zgodnie z  załącznikiem Nr 6.”. 

 

 5. § 12 otrzymuje brzmienie: 

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

9.088.582,27 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 3 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 

9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały 

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

13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 4 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 II/8/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

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

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 758 

W związku z informacja Ministra Finansów o przyznaniu Gminie 50.000 zł. ze środków 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa sie o tę kwotę plan tej subwencji. 

Dział 900 

Na podstawie uchwały Starostwa Powiatowego w Gostyniu zwiększa się plan dotacji celowej z 

tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących o 5000 zł. z przeznaczeniem na działania związane 

z poprawą jakości wody w stawach w Dzięczynie. 

 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 55.000,- zł. 

 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o 10.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie prac 

konserwacyjno porządkowych na rowie melioracyjnym (Rów Gościejewicki) na terenie miasta. 

O 1.000 zł. proponuje sie zwiększyć plan wydatków na wpłatę Gminy do Izb Rolniczych 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co ma związek z przewidywanym uzyskaniem z 

podatku rolnego większych wpływów od zaplanowanych.  Z powodu braku potrzeb  o 1.000 

zł. proponuje się zmniejszyć wydatki zaplanowane na zwalczanie chorób zakaźnych 

zwierząt. 

Dział 600 

Z powodu oszczędności proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zakupy materiałów i 

wyposażenia na drogach gminnych o 10.000 zł. 

Dział 700 

Proponuje się zwiększyć o 7.500 zł. plan wydatków na zakup usług pozostałych z 

przeznaczeniem na usługi związane z potrzebą przeprowadzenia dodatkowych podziałów 

nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości i wycen 

nieruchomości. O 10.000 zł. zwiększyć plan wydatków na zakup energii  w związku z 

przewidywanymi wydatkami i kwotą 1519 zł. uzupełnić plan wydatków na podatek od 

nieruchomości. 

Dział 710 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan do faktycznie występujących na końcu 

roku potrzeb, bez zwiększania plany wydatków. 

Dział 750 

W celu zabezpieczenia środków na przewidywane jeszcze do końca roku wydatki proponuje sie 

zwiększyć plan wydatków działu o 2.300 zł. 

Dział 754 

Proponuje sie zwiększyć plan wydatków działu o kwotę 7.000 zł. w celu usunięcia skutków 

zniszczenia kamery monitoringu miejskiego i przeprowadzania innych prac związanych z 

funkcjonowaniem monitoringu. 

Działy 801 i 854 

Zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł. w związku ze zwiększeniem planu subwencji z 

przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do 



nauki dzieci 6-letnich dla Szkoły Podstawowej w Poniecu o 13.500 zł. i Zespołu Szkół w 

Żytowiecku o 36.500 zł. 

Ponadto proponuje się dokonać zmian w  planach wydatków jednostek oświatowych i 

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół dostosowujących plany do zmian w wielkościach odpisów 

na  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i innych wydatków które mogą wystąpić na 

końcu roku bez zwiększania planu wydatków tych jednostek. 

W ramach wydatków Urzędu Miejskiego w tym dziale o .1000 zł. proponuje się zwiększyć 

łączny plan wydatków na zwroty dla innych gmin nakładów na przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szkołach, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec. 

Dział 851 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan do faktycznie występujących na końcu 

roku potrzeb, bez zwiększania plany wydatków. 

Dział 900 

W związku z przyznaniem ww. dotacji od Starostwa Powiatowego w Gostyniu na działania 

związane z poprawą jakości wody w stawach w Dzięczynie zwiększa się o 5.000 zł. plan 

wydatków z przeznaczeniem na ten cel. Ponadto proponuje się dodatkowo o 13.200 zł. 

zwiększyć plan wydatków działu na przewidywane jeszcze do końca roku wydatki. 

 

 

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenia o 97.519 zł.. 

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

 

W związku z faktem, że pożyczkodawca - Wojewódzki  Fundusz Ochrony   Środowiska  i  

Gospodarki  Wodnej   w  Poznaniu – na  podstawie § 5 ust 3 i 4 umowy  pożyczki  nr  

165/U/400/63/2011  z dnia 14.10.2011r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Bączylas” umorzył  Gminie Poniec część tej 

pożyczki w wysokości 20 % jej wysokości tj. 100.000 zł. zmniejsza się o tę kwotę rozchody 

budżetu 2014. 

 


