
 

 

Uchwała nr IV/ 34 /2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 27 marca 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 2015 rok w wysokości 22.626.285,- zł.  z 

tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 20.808.978,- 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 2.058.542,- 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 93.500,- zł. 

zgodnie z załącznikiem Nr 4,". 

 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 25.458.395,04 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 20.059.424,52 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 5.398.970,52 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 2.058.542,- 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 93.500,- zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 4,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.197.015,52 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.065.305,- zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.131.710,52 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.109.179,- zł.,”. 

  

3. § 3 otrzymuje brzmienie: 



 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.832.110,04 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 4.502.617,04 zł., 

 2) rozchody 1.670.507,- zł. 

 zgodnie z  załącznikiem Nr 6.”. 

 

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

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

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

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

9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 5 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 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 2015. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do uchwały Nr IV/ 34 /2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 27 marca 2015 r. 

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

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 600 

Na podstawie zawiadomienia Starosty Powiatowego w Gostyniu zwiększa się plan dotacji  z 

tytułu realizacji porozumienia o wykonywaniu zadań bieżących na drogach powiatowych 

znajdujących się na terenie gminy Poniec o kwotę 1.200 zł. 

Dział 751 

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego tworzy się plan dotacji celowej na 

zadania zlecone na kwotę 11.133 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów 

Prezydenta RP. 

Dział 758 

Na podstawie informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji wynikających z ustawy 

budżetowej na rok 2015 zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 

98.113 zł. 

Dział 852 

 - Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 

1)  zwiększa się o kwotę 38.500 zł. plan dotacji celowej na zadanie własne przeznaczonej na 

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

2) zwiększa się o kwotę 1038 zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej na 

realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

3) dokonuje sie przeniesienia między rozdziałami 85212 i 85213 kwoty 6.460 stanowiącej 

dotację  celowa na zadanie zlecone 

4) zwiększą się o kwotę 3.502 zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem 

na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 oraz wypłatę 

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2014. 

 Dział 854 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjmuje sie plan dotacji 

celowej na zadania własne w kwocie 27.470 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 600 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe 

na drogach powiatowych o kwotę 1.200 zł. 

Dział 700 

W związku z potrzeba zakupu inwestycyjnego gruntu (zapłata różnicy przy zamianie gruntów) 

tworzy w rozdziale 70005 plan wydatku inwestycyjnego w kwocie 1.000 zł. zmniejszając w 

tym celu o 1.000 zł. plan wydatków na zakupu usług pozostałych w tym rozdziale. 

Dział 750 

W celu zabezpieczenia środków na wypełnienie obowiązku okresowego zatrudnienia stażystów 

odbywających staż w Urzędzie Miejskim na podstawie umowy z Urzędem Pracy po 

zakończeniu okresu stażu, proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe o 12.000 zł. 

Dział 751 

W związku z utworzeniem planu dotacji tworzy sie plan wydatków na przeprowadzenie 

wyborów Prezydenta RP na ogólna kwotę 11.133 zł. 



Dział 754 

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu proponuje sie zwiększyć plan pomocy 

rzeczowej dla tej Jednostki o 1.500 zł. jednocześnie zmieniając przeznaczenie zaplanowanej 

wcześniej kwoty z zakupów materiałów i wyposażenia na zakup usług. 

Dział 801 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w planie 

wydatków dostosowujących budżet do wskazań § 1 pkt 1 lit.h  rozporządzenia poprzez 

wydzielenie w planach jednostek oświatowych wydatków, które dotyczą nowo 

wprowadzonych rozdziałów. 

Ponadto na wniosek kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu proponuje się 

wprowadzić zmiany w wydatkach jednostki nie powodujące zmian w planie wydatków ogółem 

w celu przeprowadzenia przeszkolenia opiekunek dowozów szkolnych wraz z dojazdem na 

szkolenie. 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa sie plan wydatków Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu: 

- o kwotę 38.500 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania".  

- o kwotę 1038 zł na realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

- o kwotę 3502 zł na wydatki związane z obsługa wpłaty dodatku  (102 zł.) i na spłatę 

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 oraz wypłatę dodatku do 

świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2014 (3.400 zł.) 

Ponadto na wniosek Kierownika OPS  proponuje sie dokonać zmian w wydatkach jednostki 

bez zmiany ogólnej kwoty  wydatków w celu zabezpieczenia realizacji Jej zadań bieżących. 

Dział 854 

W związku z przyjęciem planu dotacji przyjmuje sie plan wydatków w kwocie 27.470 zł. 

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

Działy 921 i 926 

W celu zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez 

organizacje pożytku publicznego zmienia się plan dotacji na te zadania poprzez przeniesienie 

6.000 zł. z działań w zakresie kultury fizycznej na działania w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

 

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

 


