
 

 

Uchwała Nr XV/113/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia  

2015 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 

2016-2032  

 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada 

Miejska w Poniecu uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.  w 

sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poniec na lata 2016-2032. 

 

 

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XV/113/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., mają na celu 
ujednolicenie WPF na lata 2016-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2016 po zmianach 
wprowadzonych uchwałą nr XIII/103/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r,  zarządzeniem nr 
100/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. i uchwałą nr XIV/105/2016 z       31 marca 2016 r. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032: 

Zwiększenie dochodów w 2016 r. 3 599 706,76 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 3 599 706,76 zł 

Zwiększenie wydatków w 2016 r. 4 327 935,76 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 2 992 435,76 zł 

Zwiększenie wydatków majątkowych 1 335 500,00 zł 

Deficyt (plan) po zmianach -238 229,00 zł 

Zwiększenie przychodów 728 229,00 zł 

 

Dodano przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Poniecu", 
którego okres realizacji zaplanowano na lata 2016-2017. Łączne, planowane nakłady 
finansowe na ten cel wynoszą 1.480.000, 00 zł. Na realizację w/w zadania Gmina Poniec 
planuje ubiegać się o dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 (konkurs nr 
RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej). W związku z tym w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Poniec  w roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.258.000,00 zł (przewiduje się otrzymanie 
dofinansowania w wysokości 85%). W przypadku otrzymania decyzji o wysokości 
dofinansowania na realizację tego zadania, kwota ta zostanie stosownie zaktualizowana. 

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu". 

W danych historycznych wprowadzono wykonanie dla roku 2015 na podstawie  sprawozdań 
budżetowych za IV kwartał 2015 roku (Rb-27, Rb-28, Rb-NDS, Rb-Z).   

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 


