
 
 

 

Uchwała nr III/30/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2015. 
 

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 II/12/2014 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1  

a)  ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 22.641.555,- zł.  z 

tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 20.824.248,- zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.817.307,- 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 2.042.869,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,” 

 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:   

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

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92.300 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 25.362.052,04 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 19.964.081,52 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 5.396.970,52,- 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 2.042.869,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

  - pkt 2 otrzymuje brzmienie:   

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

  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92.300 zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 4,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.165.146,52 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.048.233,- zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.116.913,52 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.045.705,- 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 4 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 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 2015. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


