
 

Uchwała nr XVI/121/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 24 czerwca 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 2016 poz.446), 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 31.134.774,52 zł. 

z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 30.121.567,52 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.013.207,00 zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 1.”. 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 31.578.681,52 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 28.416.307,75 zł 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 3.162.373,77 zł 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”. 

b) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.512.803,75 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.475.884,54 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.036.919,21 zł.,” 

          - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

              „2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.996.971,00 zł." 

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.591.533,00 zł” 

          - pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

  „5) wypłaty z tytułu poręczeń 0,00 zł" 

       3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

         „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 443.907,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu                 

wolnych środków z lat ubiegłych.” 

       4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

          „ § 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów : 

            1)  przychody 933.907,00 zł 

            2) rozchody 490.000,00 zł 

                zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

       5. W § 6 kwotę "25 914 zł" poręczeń przypadających do spłaty w 2016 roku zgodnie z   

zawartą umową zastępuje się kwotą "0". 

      6. § 8 otrzymuje brzmienie: 

     "§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 

    zgodnie z załącznikiem Nr 6, 

    2. Określa się zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych   

    zgodnie z załącznikiem nr 7.". 

   

 



     7. 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 2016 określa 

się na kwotę 139.463 zł. w tym na: 

 1)  profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 139.363 zł., 

 2)  przeciwdziałanie narkomanii 100,00 zł.".   

zgodnie z załącznikiem Nr 8 

     

       8.     Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

       9.     Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 10.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

 12.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 13.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 14.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 

      15.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 8 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 XVI/121/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

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

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 600 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.113.2016.8 zwiększa się 

plan dotacji celowej na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn."Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na zadanie 

"Przebudowa ul. Janiszewskiej w Poniecu" w kwocie 475.615,00 zł. 

 

Dział 852 

Na  podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB - I.3111.129.2016.8 zwiększa 

sie plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 5.666,00 zł. 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

 

010 

Zwiększa się plan wydatków na odmulenie- renowację stawu w Drzewcach w kwocie 

20.000,00 zł. 

 

400 

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu udziela się 

dotacji celowej na sfinansowanie budowy sieci wodociągowych Poniec- Wydawy oraz Poniec - 

Zawada w kwocie 150.000,00 zł oraz dotacji celowej - wymianę rurociągów w stacji 

uzdatniania wody w Drzewcach kwota 40.000,00 zł. 

 

600 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 475.615,00 na zadanie inwestycyjne - 

przebudowa ulicy Janiszewskiej w Poniecu. 

 

750 

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów w związku z planowanymi remontami w Urzędzie 

Miejskim w Poniecu o kwotę 20.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 12.000.00 zł a także 

zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 5.000,00 zł. 

Ponadto zwiększa się wydatki na zakup towarów i usług na pozostałą działalność tj. 

organizację świąt narodowych i współpracę z zagranicą kwotę 6.000,00 zł . 

W związku z zwiększoną roczną składką członkowską na rok 2016  do Stowarzyszenia Kraina 

Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania do której należy Gmina Poniec zwiększa się składki 

o kwotę 6.000,00zł 

 

801  

Wprowadza się zmiany w planie wydatków nie powodujące zwiększenia wydatków ogółem w 

zakresie wydatków w jednostkach : 

- Przedszkole w Poniecu o kwotę 60.000,- zł w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału 

przedszkolnego i zakupem wyposażenia, 

- Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku zmiany o kwotę 500,00 zł na 

szkolenia bhp, 



- Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu zmiany o kwotę 7.616,00 zł w związku z 

koniecznością zatrudnienia nowego pracownika po planowanym odejściu jednego pracownika 

administracji na emeryturę. 

Ponadto w związku z urealnieniem wydatków zmniejsza się  plan wydatków w Przedszkolu 

Łęka Wielka o kwotę 72.000,0- zł, w Przedszkolu Poniec 120.000,-zł, w Szkole podstawowej 

w Sarbinowie 11.900,-  zł. 

 

 

Działy 851 i 854 

Zwiększa się o kwotę 1.992,- zł. plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem 

na przeprowadzenie akcji "Zielone Wakacje". Kwota zwiększenia została uzyskana z tytułu 

wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2015 i jako niewykorzystana w roku 

ubiegłym, zwiększy plan wydatków roku bieżącego. 

Ponadto dalsze zmiany dotyczą (łącznie z rozdziałem 75023 §3030) zmian w planie wydatków 

na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi nie powodując zwiększenia 

wydatków ogółem w tym zakresie i mają na celu dostosowanie planu wydatków do realizacji 

zaplanowanych zadań i  przeprowadzenie tegorocznej akcji "Zielone Wakacje". 

 

852 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 5.666,00 zł. zgodnie z jej 

przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych a także zwiększa się plan na zakup 

usług pozostałych na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej o kwotę 

14.000,00 zł a zmniejsza się zasiłki celowe o tą kwotę. 

Ponadto zwiększa się plan na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminy Poniec o 

kwotę 6.000,00 zł. 

 

900 

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu udziela się  

dotacji celowej na sfinansowanie  zadania inwestycyjnego - modernizacja urządzeń na 

oczyszczalni ścieków w Śmiłowie w kwocie 155.000,00 zł. 

Wprowadza się ponadto do planu wydatek na zakup usług pozostałych - opracowanie 

aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poniec na kwotę 

13.500 zł. 

W związku z podpisanym aneksem nr 3 do umowy pożyczki nr 406/2007/WN15/OZ-uk-IS/P  o 

dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Trzebani", w wyniku której zmienione zostały zabezpieczenia pożyczki i zostały zamienione 

zabezpieczenia poręczeń wekslowych gmin na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli  

MZO.W dniu 26 listopada 2015 roku gmina otrzymała zawiadomienie z MZO o tym, że nie 

musi już ujmować tych zabezpieczeń w swoich budżetach. W dniu 10 grudnia 2015 roku 

zwrócono gminie anulowany weksel "in blanco" wraz z anulowaną deklaracją wekslową, zatem 

zmniejsza się plan z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 25.914,00 zł. 

 

921 

Zmniejsza się  dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych dla GCK o kwotę 30.000,-  a zwiększa dotację podmiotową z budżetu 

dla GCK na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich z terenu Gminy Poniec o kwotę 

30.000,- zł. 

 

 

 

 

 

 

 


