
 

 

Uchwała nr XXIX/231/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2017. 

  
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 

    1. W §1  

a)  ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.686.945,43 zł. z tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 31.101.948,59 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 584.996,84 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 10.103.879,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,” 

   2. W § 2: 

         a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

        „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 32.561.525,84 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 29.793.186,07 zł 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 2.768.339,77 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 10.103.879,25  zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”  

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.609.176,57 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.783.753,61 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.825.422,96 zł.,” 

     - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

       „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.126.578,50 zł". 

        3. § 7 otrzymuje brzmienie: 

  "§ 7. 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 8a" 

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

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

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

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

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



       9.  Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 

     10.  Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 

     11. Wprowadza się załącznik Nr 8a, który otrzymuje treść załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. 

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

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


