
Uchwała nr XVII/125/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 26 sierpnia 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 29.459.549,03 zł. z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 28.446.342,03 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 30.427.556,03 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 26.792.350,51 zł 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 3.635.205,52 zł 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”. 

b) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.690.046,51 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.514.084,54 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.175.961,97 zł.,” 

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.790.333,00 zł” 

       3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

         „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 968.007,00 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 1.458.007,00 zł 

            2) rozchody 490.000,00 zł 

                zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

      5. § 8 otrzymuje brzmienie: 

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

   zgodnie z załącznikiem Nr 8, 

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

    zgodnie z załącznikiem nr 9." 

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

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

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

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

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

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

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

      13.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 12 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 XVII/125/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

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

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 852 

Na  podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji celowej na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 21.069,- zł. oraz dofinansowania opłacania składek 

na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych kwota 2.500,00 zł 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

400 

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

udzielić dotacji celowej na wykonanie studni głębinowej o głębokości 33 m na terenie gminy Poniec 

200.000,00 zł. 

 

600 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na drogach gminnych w poniższych zadaniach : 

- przebudowa drogi w Miechcinie 35.000,00 zł 

- przebudowa drogi w Waszkowie 40.000,00 zł 

- przebudowa chodnika w Grodzisku 5.500,00 zł 

- przebudowa chodnika w Bączylesie 3.000,00 zł 

 

700 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na  zakup materiałów związanych z wykonaniem remontu i 

przeprowadzeniem remontu dwóch lokali mieszkalnych położonych przy ul.Respądka i ul.Gostyńskiej 

w Poniecu w związku z przydzieleniem lokali socjalnych na łączną kwotę 15.000,00 zł. Ponadto 

proponuje się zwiększyć zakup usług na sfinansowanie podziałów nieruchomości, pomiary geodezyjne 

działek a także koszty wycen oraz koszty ogłoszeń w prasie o organizowanych przetargach w łącznej 

kwocie 35.000,00 zł 

  

801  

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie – adaptacja poddasza w przedszkolu  w Poniecu na 

salę przedszkolną w kwocie 190.000,00 zł. Ponadto proponuje się wprowadzić zmiany w planie 

wydatków nie powodujące zwiększenia wydatków ogółem w zakresie wydatków w  Gminnym Zespole 

Obsługi Szkół w Poniecu o kwotę 13.372,00 zł w związku z realizacja dowozów szkolnych 

indywidualnych i eksploatacją samochodu do przewozu dzieci użyczonego od Gminy Poniec a także 

koniecznością zatrudnienia dodatkowego opiekuna. Ponadto zwiększa się o 6.000,00 zł wydatki na 

dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół 

podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zgodnie ze zwiększeniem subwencji oświatowej nr pisma 

ST5.4750.341.2016.4g 

 

852 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 23.569,00 zł. zgodnie z jej przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacenia składek zdrowotnych za podopiecznych Gminy 

Poniec. 

 

921 

Proponuje sie zwiększyć plan wydatków w rozdziale pozostała działalność na usługi pozostałe w 

kwocie 600,00 zł na organizację imprez kulturalno-integracyjnych w Poniecu. 

 

600,754,900,921 

Na wniosek sołtysów wsi Janiszewa, Czarkowa, Śmiłowa, Miechcina, Bogdanek  proponuje się 

wprowadzić zmiany w planie wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach nie powodujące 

zwiększeń ani zmniejszeń planu wydatków. 

 

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


