
 

 

Uchwała nr XXVII/207/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 26 września 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 2016 poz.446 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) 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 30.671.622,26 zł. z 

tego: 

 1) dochody bieżące w kwocie 30.086.625,42 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 9.308.983,08 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 31.582.386,67 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 28.777.901,90 zł 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 2.804.484,77 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 9.308.983,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”. 

c) w ust. 3 

 - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.177.386,90 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.703.355,73 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.474.031,17 zł.,” 

     - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

       „3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.540.584,00 zł" 

      3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

         „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 910.764,41 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 2.100.764,41 zł 

            2) rozchody 1.190.000,00 zł 

            zgodnie z załącznikiem Nr 5." 

      5.  §11 otrzymuje brzmienie: 



    „ §11 Upoważnia się Burmistrza Ponieca do: 

 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku  

 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.  

 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

 miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na  

 wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych i między zadaniami. 

 3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

 4)  przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania  

 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  

 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające 

 płatności wykraczają poza 2017 rok. 

           5)  przekazywania uprawnień kierownikom samorządowych  zakładów budżetowych do  

           dokonywania  przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym            

jednostki za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia. 

       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 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 

       9.  Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 

     10.  Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 

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

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

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

     14.  Dokonuje się zmian w zał. Nr 11 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 budżetowego 

2017 

 

 
 

 

 


