
 

Uchwała nr XIII/103/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2016. 
 

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 XII/89/2015 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 22 grudnia 2015 r.  w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1  

a)  ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 22.228.708,76,- 

zł.  z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 21.691.116,76,- zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 537.592,- 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 2.410.925,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”  

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 21.738.708,76 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 20.702.449,99 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 1.036.258,77,- 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 2.410.925,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.144.772,99 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.356.488,- zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.788.284,99 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.369.792,- 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 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżet 

owego 2016. 

 



 

 

UZASADNIENIE DO 

uchwały Nr XIII/103/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2016. 

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 852 

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na 

zadania zlecone o kwotę 2.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I kw. 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 

obsługi tego zadania 

 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

 

750  

W dziale 750 proponuje się zmniejszyć plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki środków 

własnych dot. realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 

dziale 852 

 

801   
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu proponuje się w dziale 801 w zakresie 

działalności Szkoły wydzielić z planu wydatków na wynagrodzenia kwotę 4.000 zł., na 

wydatki na realizację specjalnej organizacji nauki( dojazdy) dla dzieci o specjalnych 

potrzebach, dla których wskaźniki subwencyjne są inne, ponadto proponuje się zmiany w 

planie wydatków Szkoły Sarbinowo i Przedszkola Poniec w zakresie zmian planu kwot § 4040 

przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

 

 

852  
W dziale 852 dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie zmian planu kwot § 4040 

przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne , zwiększa się również  plan wydatków o 

kwotę przyznanej dotacji 2.200 zł. zgodnie z jej przeznaczeniem, ponadto zwiększa się plan 

wydatków środków własnych zarezerwowanych na zadanie dotyczące realizacji programu 

wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 

 

 

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

 


