
 

Uchwała nr IX/66/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 30 września 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 24.232.959,98 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 22.410.652,98 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.307,- 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 3.006.457,98 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 29.212.665,02 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 21.677.936,18 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 7.534.728,84 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 3.006.457,98 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 
 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie, 16.406.076,18 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.309.885,11 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.096.191,07 zł.,”. 

  - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

     "2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.527.316,-zł.", 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.478.630,- zł.,”. 
 

3. 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 143.858,- zł., 

 2)  przeciwdziałanie narkomanii 750,- zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 9." .  

 

  
 



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

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

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

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

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 

9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 11 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 

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

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

12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 9 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 IX/66/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 września 2015 r. 

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

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji na 

zadanie  zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu o 2,16 zł. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć o 15.000 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z 

większymi niż planowano uprzednio dochodami z odzyskania zapłaconego VAT-u. 

Dział 751 

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje sie plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 7.635 zł. 

Dział 852 

 Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji celowych: 

- na zadania własne o kwotę 11.283 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych, 

- na zadania własne o kwotę 940 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na 

ubezpieczenie zdrowotne 

- na zadania zlecone o kwotę 812 zł. z przeznaczeniem na wpłacenie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania. 

- na zadania zlecone o kwotę 391.722 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizacje zasiłku dla opiekuna. 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z otrzymaną korektą o 

2,16 zł. 

Dział 700 

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków dostosowujących go do przewidywanych 

potrzeb a także zwiększyć wydatki działu o17.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie stolarki 

okiennej i drzwi w budynku komunalnym będącym w zarządzie Gminy. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o kwotę 12.733 zł. z przeznaczeniem na zwiększenia 

zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie w Urzędzie Miejskim. 

Dział 751 

Przyjmuje się plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w łącznej  

kwocie 7.635 zł. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji na to zadanie. 

Dział 754 

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych 

straży pożarnych o 2.000 zł. - przeznaczyć te środki na udzielenie dotacji inwestycyjnej dla 

OSP Poniec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych 

"FENZY" o wartości 9.000 zł. Pozostałe pieniądze na ten cel w kwocie 7.000 zł. OSP Poniec 

uzyskało z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i środków własnych.   

Dział 801 



Na wnioski kierowników jednostek oświatowych proponuje się wprowadzić zmiany 

korygujące plan wydatków i jednocześnie wprowadzić zadanie inwestycyjne "Przebudowa 

części nawierzchni z budową odcinka ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Poniecu" o 

wartości 60.000 zł. 

Dział 852 

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków działu zgodnie z przyznanymi dotacjami  

Dział 900 

Proponuje się zaplanować inwestycje: 

- "Budowa przyłącza elektrycznego na terenach rekreacyjnych przy zrekultywowanym 

składowisku odpadów w Poniecu" w kwocie 15.000 zł co uzasadnione jest faktem, że aktualnie 

tereny te nie maja dostępu do energii elektrycznej. 

- "Wykonanie odcinka chodnika w Parku Miejskim w Poniecu" w kwocie 30.000 zł. co jest 

spowodowane potrzebą utwardzenia istniejącej, często wykorzystywanej, ścieżki 

komunikacyjnej. 

Dział 926 

Proponuje się wprowadzić plan dotacji przedmiotowej dla powstającego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Poniecu na utrzymanie hali widowiskowo sportowej do końca bieżącego roku w 

wysokości 40.000 zł. 

Działy 851,854 i rozdział 85205 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan wydatków do potrzeb na realizację zadań z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani jak w załączniku nr 9 bez 

zmian w ogólnej kwocie wydatków na te cele. 

 

Pozostałe zmiany działu 600, 900 i 921 dotyczą zmian w wydatkach z Funduszu Sołeckiego 

sołectwa Teodozewo, Grodzisko, Bączylas, Rokosowo, Łęka Wielka i Sarbinowo. 

 

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

  


