
 
 

Uchwała nr XII/87/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 22 grudnia 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 ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 24.776.772,75 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 22.954.465,75 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 62.556,- 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 29.755.473,75 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 22.005.744,91 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 7.749.728,84 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 62.556,- zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 4,”. 
 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.686.427,91 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.143.818,88 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.542.609,03 zł.,”. 

  - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.537.316,-zł.", 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.516.087,- 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 144.108,- zł., 

 2)  przeciwdziałanie narkomanii 500,- 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 4 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 5 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 XII/.../2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

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

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 801 

Po przeliczeniu końcowym wydatków poniesionych na dzieci z innych gmin, które uczęszczają 

do oddziału przedszkolnego i przedszkoli  na terenie Gminy Poniec proponuje się zmniejszyć 

plan dochodów z tytułu dotacji od innych gmin na utrzymanie tych dzieci o kwotę 44 zł. z tego: 

- w zakresie oddziału przedszkolnego zwiększyć o 200 zł. 

- w zakresie przedszkoli zmniejszyć o 244 zł. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 

celowych na zadania własne zwiększa się: 

- plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej o 102 zł. 

- plan dotacji  na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 919 zł. 

 

Dział 750 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan wydatków do przewidywanych potrzeb. 

Dział 750 i 851 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan do przewidywanych wydatków w zakresie 

zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi bez zwiększania wydatków ogółem 

na realizacje tych zadań. 

Dział 754 

 W związku z przewidywanymi oszczędnościami proponuje się zmniejszyć plan wydatków 

działu o kwotę 11.172 zł. 

Dział 758 

Proponuje się zaplanować kwotę 1.172 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 

rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy jakie mógłby uzyskać 

mieszkaniec Gminy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. 

Dział 801 

W związku z przewidywaną koniecznością zwiększenia dotacji dla innych gmin, do których 

przedszkoli uczęszczają dzieci z gm. Poniec, proponuje się zwiększyć plan tych dotacji o 

10.000 zł. 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa sie plan wydatków ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu  na cele na jakie te dotacje zostały przyznane: 

-  na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej o 102 zł. 

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 919 zł. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


