
 
 

 

Uchwała nr V/39/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 24 kwietnia 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 22.978.060,- zł.  z 

tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 21.160.753,- 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 2.060.242,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,” 

 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 27.852.765,04 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 20.503.794,52 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 7.348.970,52 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 2.060.242,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.678.185,52 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.391.800,- zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.286.385,52 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.072.379,- zł.,”. 

  

 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.874.705,04 zł. zostanie sfinansowany przychodami z 

 tytułu: 

 1) pożyczek, 

 2) kredytów, 

 3) wolnych środków. ”. 
 

 4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

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

 1) przychody 6.545.212,04 zł., 

 2) rozchody 1.670.507,- zł. 



 zgodnie z  załącznikiem Nr 6.”. 

 

 5. W § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.Wydatki  na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2015 określa 

się na kwotę 144.608,- zł. w tym na: 

 1)  profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 140.608 zł., 

 2)  przeciwdziałanie narkomanii 4.000,- 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 3 do niniejszej uchwały. 

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

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

11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 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 2015. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO 

uchwały Nr V/39 /2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia  24 kwietnia 2015 r. 

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

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.700 zł. plan 

dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z artykułem 18 ust. 1 pkt  9 oraz 

ustęp 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 600 

W związku z wystąpieniem bardziej pilnych wydatków zakresie inwestycji proponuje się 

odstąpić od zadania inwestycyjnego "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 

Janiszewskiej w Poniecu" zaplanowanego wcześniej na kwotę 250.000 zł. W dziale tym 

proponuje sie wprowadzić zadanie inwestycyjne "Przebudowa odcinka drogi gminnej w 

Rokosowie" o wartości 100.000 zł. 

Dział 750 

- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych o 25.000 zł. z 

przeznaczeniem na wykonanie strategii rozwoju Gminy Poniec. 

- Proponuje się o 7.000 zł. zwiększyć plan wydatków na koszty postępowania sądowego w 

związku z planowanym wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nadpłaty w 

podatku VAT. 

- W związku z przewidywanymi dodatkowymi wydatkami na promocję gminy proponuje się 

zwiększyć plan tych wydatków o 12.200 zł. 

- Proponuje się zwiększyć wydatki na działalność pozostałą o kwotę 2.000 zł. co ma związek z 

przeprowadzonymi w tym roku wyborami sołtysów i zmianą sołtysów w niektórych 

sołectwach. 

- z powodu niedoszacowania wydatków proponuje sie o 100 zł.  zwiększyć plan wydatków na 

usuwanie śmieci z Urzędu Miejskiego. 

Dział 801 

Proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne "Wykonanie nowej elewacji na budynku 

Szkoły Podstawowej w Poniecu" o wartości 200.000 zł. Zadanie dotyczy budynku przy ul. 

Szkolnej. 

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku 

proponuje się zwiększyć o 23.000 zł. plan wydatków remontowych z przeznaczeniem na 

zaadaptowanie sali do zajęć edukacji wczesnoszkolnej w tej placówce. 

Dział 852 

- W związku z ww. zwiększeniem planu dotacji, zwiększa się o kwotę 1.700 zł. plan wydatków 

na realizacje zleconego gminie zadania. 

- W związku z otrzymaniem przez Gminę w kwocie 38.500 zł. na realizację programu 

wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( przyjętej do budżetu uchwałą nr 

IV/34/2015 z dn. 27 marca) i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie wydatków, zmniejsza 

się o kwotę 38.500 zł.  plan wydatków środków własnych uprzednio zarezerwowanych na to 

zadanie. 

Dział 854 

Zwiększa się o kwotę 6.795 zł. plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem 

na przeprowadzenie akcji "Zielone Wakacje". Kwota zwiększenia została uzyskana z tytułu 



wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2014 i jako niewykorzystana w roku 

ubiegłym, zwiększy plan wydatków roku bieżącego. 

Działy 900 

- Proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowo -  

kanalizacyjnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu" o wartości 900.000 zł. 

- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie działalności 

pozostałej dotyczącej ochrony środowiska o kwotę 35.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie 

planu gospodarki niskoemisyjnej dla gm. Poniec. 

- W związku z przewidywanymi nakładami  proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi 

remontowe w zakresie oświetlenia ulicznego Gminy o 20.000 zł. 

Dział 926 

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie 

projektowania, proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie "Budowa Hali 

Widowiskowo - Sportowej w Poniecu" o kwotę 1.000.000 zł. 

 

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


