
 

Uchwała nr XI/80/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 24 listopada 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 ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 24.775.795,75 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 22.953.488,75 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.307,- zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 1.”. 

 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 29.754.496,75 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 22.004.767,91 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 7.749.728,84 zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”. 

b) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.692.741,91 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.153.141,88 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.539.600,03 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.518.796,- zł.,”. 

  

 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.978.701,- 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 6.649.208,- zł., 

 2) rozchody 1.670.507,- zł. 

 zgodnie z  załącznikiem Nr 6.”. 

 5. § 11 otrzymuje brzmienie: 

 "§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  

 4.890.000,- zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

 budżetu Gminy  w kwocie 500.000,- 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 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 

10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 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 XI/80/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 listopada 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 19.279,04 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z 

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

Dział 852 

Zwiększa się plan dochodów działu o kwotę 1513,50 przyznaną ze środków Powiatowego 

Urzędu pracy jako premię za zatrudnienie bezrobotnego stażysty w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Poniecu. 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

W związku z przewidywaniem większych niż zaplanowano wpływów z podatku rolnego 

proponuje się zwiększyć o 3.000 zł. plan wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych. 

Dział 750 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu poprzez dostosowanie go do przewidywanych 

wydatków bez jego zwiększania.  

Dział 801  

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

wydatków dostosowujących go do przewidywanych  potrzeb przez zwiększenie o łączną kwotę 

14.000 zł.. 

Dział 851 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu poprzez dostosowanie go do przewidywanych 

wydatków bez jego zwiększania.  

Dział 852 

Proponuje się na wniosek kierownika OPS zmienić plan wydatków działu poprzez 

dostosowanie go do przewidywanych wydatków i oszczędności na wynagrodzeniach 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. W zmianie uwzględnia się wypłatę 

premii przyznanej  z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego stażysty dla 

jego opiekuna w kwocie łącznej 1.513,50 (wynagrodzenie i ZUS) 

Dział 900 

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na usługę 

utrzymania czasowo odebranych osobie fizycznej psów w schronisku w Dalabuszkach. 

Poniesiony wydatek w terminie późniejszym będzie podlegał zwrotowi od właściciela psów. 

Ponadto proponuje się zmienić plan wydatków działu w zakresie utrzymania zieleni zgodnie z 

przewidywanymi wydatkami. 

Dział 926 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu przez dostosowanie go do przewidywanych 

wydatków bez jego zwiększania. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


