
Uchwała nr XVIII/133/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 06 października 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 29.596.220,22 zł. z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 28.772.401,68 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 823.818,54 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 7.728.558,46 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”  

           - pkt 2 otrzymuje brzmienie : 

            „2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z            

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 415.971,00 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 4" 

 2. W § 2 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 30.611.227,22 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 27.278.387,70 zł 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 3.332.839,52 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 7.728.558,46 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:   

          „2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 415.971,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4" 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.838.498,70 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.512.012,71 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.326.485,99 zł.,” 

          - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

               „2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.018.891,00 zł" 

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.105.998,00 zł” 

       3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

         „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.015.007,00 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 1.505.007,00 zł 

            2) rozchody 490.000,00 zł 

                zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

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

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

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

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



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

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

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

 12.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały 

 13.    Dokonuje się zmian w zał. Nr 12 zgodnie z zał. Nr 9 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 XVIII/133/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 06 października 2016 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2016. 
Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział  758 

W związku z pismem wojewody wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., dostosowuje się plan dochodów do wysokości tej 

dotacji różnicą wynikającą z przyjętego już na początku roku planu z tego tytułu. 

 

Dział  801 

W związku ze zwiększeniem ilości dzieci spoza gminy uczęszczających  do przedszkola w Poniecu wzrosną 

dochody Gminy o kwotę 13.631,00 zł. 

Ponadto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji celowych z 

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne o kwotę 824,98 zł. 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

600, 900, 921 

Na wniosek sołtysów wsi Rokosowo, Sarbinowo, Waszkowo, Dzięczyna wprowadza się zmiany w planie 

wydatków z funduszu sołeckiego. Zmiany  nie powodują zwiększeń ani zmniejszeń planu wydatków. 

Ponadto w dziale 600 dokonano zmian w planie wydatków mających na celu dostosowanie planu do 

przewidywanych wydatków i jednocześnie uzyskanie kwoty 12.000,00 zł na zwiększenie inwestycji - 

przebudowa drogi gminnej w Waszkowie a także na zakup usług pozostałych na drogach gminnych 

100.000,00 zł . 

 

750, 851 
Ustalono zmiany w wydatkach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany nie powodują zwiększeń 

ani zmniejszeń planu wydatków. 

 

754 

W związku z prośbą o dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu przyznaję sie 

przyznać dotację celową na zakup kompletu węży do sprzętu hydraulicznego, kompletu mundurów, hełmów 

i radiostacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu zmniejszając tym samym wydatki w poszczególnych 

paragrafach w dziale straży pożarnej. 

 

801 

W związku z uczęszczaniem większej ilości dzieci z gminy Poniec do przedszkoli poza gminę wzrosną 

koszty dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego o kwotę 21.920,00 zł. 

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zwiększa się plan wydatków na zakup energii w kwocie 

19.200,00 zł. 

 

851 

W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr DZ-IV.9024.82.2015 informującego, że kwota 

zaplanowana przez  Gminę Poniec na realizację współfinansowania inwestycji polegającej na budowie bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska 

Michałków w Ostrowie Wielkopolskim nie zostanie wykorzystana w roku 2016  zatem  zmniejsza się 

wydatki o  kwotę 6.865,00 zł 

 

852 
Na wniosek Kierownika OPS wprowadzono zmiany w planie wydatków . Zmiany  nie powodują zwiększeń 

ani zmniejszeń planu wydatków 

 

 900 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł na zakup drzewa na budowę ogrodzenia terenów 

zielonych w Dzięczynie przy stawach oraz na zakup usług pozostałych kwota 26.000 zł. 

 

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


