
 

 

Uchwała nr XIV/105/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 31 marca 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 24.661.938,76 zł.  

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 24.124.346,76 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 4.203.735,- 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 24.171.938,76 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 22.904.179,99 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 1.267.758,77zł. 

  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 4.203.735,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.640.337,99 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.418.418,- zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.221.919,99 zł.,”. 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.075.957,00 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. 

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

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 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 budżet 

owego 2016 

 



 

UZASADNIENIE DO 

uchwały Nr XIV/105/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

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

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 751 

W związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie zwiększa się plan 

dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.760,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów 

zakupu urn przezroczystych na wybory. 

 

Dział 756 

W związku z faktycznym  urealnieniem dochodów wpływów z tytułu podatków od 

nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zwiększa się dochody. 

 

Dział 852 

Na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych  

wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 

1.793.640,- zł. 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

751 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 4.760,- zł. zgodnie z jej 

przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych na wybory. 

 

750   

W wyniku wstecznej konsolidacji jednostek podległych gminie dot. podatku VAT , gmina 

została zobowiązana do zapłaty  tegoż podatku, zatem  zwiększa się plan tego wydatku o 

100.000 zł. 

Ponadto zwiększa się wydatki na: 

-  zakup programu księgowego KASA+  w kwocie 4000 zł  

- zakupy na komputery i inne urządzenia komputerowe 12.000 zł  

- usługi z związane z instalowaniem nowych komputerów i programów 10.000 zł.,  

- usługi związane z przekształceniem OSIR Poniec w spółkę prawa handlowego 18.000 zł.  

- zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 15.300,00 zł.  

-  zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych 140.000 zł.  

- opracowanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec 30.000 zł. 

 

754  

Zwiększa się plan w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 

pozostałej działalności - przeniesienie kamery monitoringu w kwocie 1.500zł. 

Ponadto wprowadza się  do planu wydatków: 

-  kwotę 15.000 zł. przeznaczoną na współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla 

jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gostyniu,  

- kwotę 42.500 zł. przeznaczoną na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Gostyniu, 

 

 

 



 

 

758  

Wprowadza się do planu wydatków: 

- kwotę 5.000 zł. przeznaczoną na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone 

wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia 

ćwiczeń wojskowych, 

 

801    
Wprowadza się do planu wydatków: 

- kwotę 170.000 zł. na opracowanie dokumentacji zadania dot. Termomodernizacja 

Publicznego Gimnazjum w Poniecu. 

Ponadto  na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w dziale 801 w zakresie 

działalności Szkoły zmniejsza się  usługi pozostałe zwiększając wynagrodzenia na umowy 

zlecenie z tytułu zatrudnienia pracownika w celu zabezpieczenia m.in. prac kancelaryjnych w 

sekretariacie szkoły. 

Dokonuje się zmiany się w planie wydatków Gimnazjum w Poniecu w zakresie zmian planu 

kwot § 4700 tj. szkolenia przeznaczonych na przeszkolenie pracownika w zakresie kierowania 

ruchem drogowym i planowanym szkoleniem sekretarza szkoły.  

W związku z konsolidacją jednostek dot. VAT zwiększa się w planie wydatków wydatki 

związane z podatkiem należnym VAT  w Szkole Podstawowej w Poniecu o kwotę 1.500,- zł a 

w  Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej kwotę 5,00zł , a zmniejsza się zakupy energii 

w tych jednostkach. 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od stycznia 2016 roku, na wniosek Kierownika 

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół zmniejsza sie plan wydatków na podróże służbowe krajowe 

o kwotę 2.750,- a zwiększa się  plan wydatków na szkolenia pracowników. 

 

851  

W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r., w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r.poz.1053,z późn.zm.) przenosi się 

wydatki związane z dofinansowaniem Budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w 

miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 6.865,00 z rozdziału 85195 

- "Pozostała działalność" do rozdziału 85141 "Ratownictwo medyczne". 

 

852   
W dziale 852 dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie zmian planu kwot § 2910 

przeznaczonych na zwrot dotacji z tytułu programu Asystent Rodziny w kwocie 2.530,- zł  

W związku z otrzymaniem przez Gminę w kwocie 39.000 zł. na realizację programu 

wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( przyjętej do budżetu Zarządzeniem 

Burmistrza Ponieca nr 100/2016 z dn. 29 lutego) i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie 

wydatków, zmniejsza się o kwotę 39.000 zł.  plan wydatków środków własnych uprzednio 

zarezerwowanych na to zadanie a zwiększa się plan na usługi opiekuńcze dla podopiecznych 

OPS oraz usługi za pobyt podopiecznych Gminy Poniec w domach pomocy społecznej. 

Na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych  

wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 zwiększa się plan na zasiłki okresowe kwota 

3.687,- zł , zasiłki stałe kwota 1.903,- zł oraz na realizację Programu Rodzina 500 Plus zgodnie 

z Ustawą z dnia 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci - 1.788.919,-zł , a 

zmniejsza się natomiast plan na składkach opłacanych za osoby pobierające świadczenia 

rodzinne o kwotę 869,- zł. 

 

926 

Wprowadza się  do planu wydatków zgodnie z zaleceniami, usługi dotyczącej zabezpieczenia 

balustrad na Hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 30.000 zł 

 



 

 

  

 


