
 
 

 

Uchwała nr VII/59/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 30 czerwca 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 23.513.808,99 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 21.691.501,99 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.307,- 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 62.600,- 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 28.493.514,03 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 21.150.457,51 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 7.343.056,52 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 62.600,- zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 4,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.291.503,51 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.428.288,27zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.863.215,24 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.105.724,- zł.,”. 

  

 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.979.705,04 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 6.650.212,04 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 4 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

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

10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 

11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 11 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 VII/59 /2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia  30 czerwca 2015 r. 

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

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć o 37.399 zł. wpływy z różnych dochodów co ma związek z większymi 

niż planowano uprzednio dochodami z odzyskania zapłaconego VAT-u. 

Dział 754 

W związku z uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego o udzieleniu Gminie  dofinansowania na 

doposażenie samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu zwiększa się plan 

dochodów o 5.000 zł. 

Dział 756 

Zwiększa się dochody podatkowe  z podatku od nieruchomości o 28.500 zł. z tytułu podatku od 

odcinka kanalizacji w Łęce Wielkiej, który Gmina zapłaci sama sobie. 

Dział 852 

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększą się plan dotacji celowych 

na zadania własne o kwotę14.700 zł., która została przyznana Gminie na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gminy w zakresie dożywiania -  

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 700 

Zwiększa się plan wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 28.500 zł. w związku z 

uwzględnieniem podatku od odcinka kanalizacji w Łęce Wielkiej. 

Dział 710 

Proponuje się zwiększyć o 5.000 zł. plan wydatków przeznaczonych na usługi w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego co spowodowane jest złożeniem bardzo dużej ilości 

wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Do dnia dzisiejszego złożono już 53 wnioski gdy 

w całym roku 2014 było ich 69. 

Dział.750 

Proponuje się dokonać zmian w rozdziale "Urzędy gmin" poprzez przeniesienia w planie 

wydatków zmniejszające pozycje na których stwierdzono oszczędności i uzupełniając 

niedoszacowane. 

Dział 754 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego o udzieleniu Gminie  dofinansowania na 

doposażenie samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu wprowadza się do 

planu wydatków dotację inwestycyjną dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu w 

kwocie 5.000 zł. 

Dział 801 

 - W związku z przygotowaniem do realizacji zadania "Wykonanie nowej elewacji na budynku 

Szkoły Podstawowej w Poniecu" i stwierdzeniem konieczności dodatkowych nakładów 

proponuje się zwiększyć plan wydatków na to zadanie o 10.000 zł. 

- Proponuje się wydzielić kwotę 23.000 zł. z wydatków inwestycyjnych  na modernizację 

byłego przedszkola na potrzeby Szkoły Podstawowej w Poniecu na przewidywane zakupy 

inwestycyjne związane z tym zadaniem. 

Dział 852 

Zwiększa się plan wydatków na dożywianie o 14.700 zł. w związku z przyznaną Gminie 

dotacją celową w tym zakresie. 

Dział 900 



W związku z istniejącą jeszcze możliwością zmniejszenia planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne  "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu" 

proponuje się zmniejszyć go o 85.000 zł. 

 

Dział.926 

W związku konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych  przy realizacji inwestycji 

"Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu" proponuje się zwiększyć plan nakładów na 

to zadanie o 220.000 zł. 

 

Na wnioski sołtysów sołectw Janiszewo Łęka Wielka, Rokosowo, Grodzisko i Bogdanki w 

działach 900 i 921 proponuje się dokonać zmian planu wydatków dostosowujących wydatki w 

ramach Funduszy Sołeckich do aktualnie zgłaszanych potrzeb mieszkańców.  

 

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

  

Gospodarka pozabudżetowa 

Na wniosek kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu proponuje 

się dokonać zmian w strukturze wydatków inwestycyjnych jak niżej: 

 odstąpić od zakupu inwestycyjnego szafy automatyki zaplanowanego na 40.000 zł. a w ramach 

tej kwoty zaplanować: 

- zakup inwestycyjny sprężarki na wyposażenie stacji uzdatniania wody w kwocie 9.000 zł.  

oraz wydatki inwestycyjne: 

-modernizację orurowania w dwóch przepompowniach ścieków na ul. Szkolnej i Harcerskiej w 

kwocie 20.000 zł. 

- modernizację przyczepy do wywozu osadów w oczyszczalni ścieków w kwocie 11.000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


