
 

 

Uchwała nr X/74/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 30 października 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 2015 poz. 1515 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 24.755.003,21 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 22.932.696,21 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 3.203.949,21 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 29.734.708,25 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 21.984.979,41 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 7.749.728,84 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 3.203.949,21 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.671.801,41 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.160.201,38 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.511.600,03 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.519.948,- 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 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

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

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8a zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 

9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 11 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 

10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 8 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 X/74/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 października 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 zwiększa sie plan dotacji celowej na 

zadania zlecone o kwotę 190.798,38 zł. z przeznaczeniem 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 za drugi 

okres płatniczy roku 2015 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć o 171.419 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z 

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

Dział 756 

W związku uzyskaniem większych niż planowano dochodów z podatku od czynności cywilno-

prawnych proponuje sie zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o 104.000 zł. 

Dział 801 

Na podstawie zarządzenia Wojewody wielkopolskiego zmniejsza sie plan dotacji celowych na 

zadania zlecone o łączną kwotę 487,15 zł. z tego dla rozdziału 80101 o kwotę 451,01zł. i dla 

rozdziału 80110 o kwotę 36,14 zł. 

Dział 852 

 Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych 

na zadania własne: 

- o kwotę 9.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie 

z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

- o kwotę 7.025 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 

- o kwotę 8.725 zł. z przeznaczeniem na wpłacenie dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie 

na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę 

socjalna w środowisku w roku 2015. 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 190.798, 38 zł. zgodnie z przeznaczeniem 

przyznanej dotacji. 

Dział 400 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 209.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje 

inwestycyjną dla Gminnego Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na zakup koparko- 

ładowarki. 

Dział 700 

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i usług pozostałych dla budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy 

Dział 750 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu poprzez dostosowanie go przewidywanych 

wydatków.  

Dział 801 i 854 

Proponuje się, na wnioski kierowników jednostek oświatowych, dokonać korekt planu 

wydatków dostosowujących go do przewidywanych oszczędności i potrzeb. Ponadto w 

związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się wydatki § 4240 z dotacji 



celowej na zadania zlecone dla rozdziału 80101 o kwotę 451,01 i dla rozdziału 80110 o kwotę 

36,14 zł. 

Dział 852 

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków działu zgodnie z przyznanymi dotacjami. Ponadto na 

wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu proponuje sie dokonać zmian w 

planie wydatków jednostki mających na celu dostosowanie planu do przewidywanych 

wydatków i jednocześnie uzyskanie kwoty 6.000 zł. na zakup inwestycyjny samodzielnego 

serwera z oprogramowaniem. 

Dział 926 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu przez dostosowanie go do przewidywanych 

potrzeb. 

Działy 900 i 921 

Na wniosek sołtysów wsi Czarkowa i Drzewiec proponuje się wprowadzić zmianę w planie 

wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach. 

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 środki własne zakładu zaplanowane na wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych na 

działalność "gospodarka ściekowa"  tj.: 

dział 900 rozdział 90001 -  kwotę  15.400 zł. 

przenieść na wydatki inwestycyjne  w tej działalności tj.: 

dział 900 rozdział 90001 § 6070  -  kwota 15.400 zł. 

z przeznaczeniem na modernizację szafy sterującej przepompownią ścieków na ul. Szkolnej w 

Poniecu. 

 


