
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/340/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art.  212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) 

Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy 

Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

i Gminy Pobiedziska Nr VII/434/17 z dnia 05 stycznia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

i Gminy Pobiedziska Nr VII/438/1/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu 

o 1.029 zł i po zmianach wynosi 100.625.888 zł, z tego: 

– dochody bieżące w kwocie 74.915.255 zł, 

– dochody majątkowe w kwocie 25.710.633 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 13.843.352 zł, 

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

samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł, 

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. w wysokości 20.146.581. 

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega umniejszeniu 

o 47.035 zł i po zmianach wynosi 100.999.238 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 66.838.658 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości  34.160.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 13.843.352 zł, 

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

samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł, 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, 

w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 22.389.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
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§ 3. Wartość rezerw ulega zmianom i wynosi: 

1) ogólna w wysokości 22.292 zł, 

2) celowe w wysokości  1.057.482 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.500 zł, 

b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 647.482 zł, 

c) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł, 

d) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany 

w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 149.500 zł, w tym: 

- na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse 

zawodowe w jednostkach oświaty – 110.000 zł, 

- na odprawy emerytalne w urzędzie – 39.500 zł. 

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 373.350 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.293.270 zł. 

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  4.919.920 zł. 

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie  6.793.270 zł, w tym na: 

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł, 

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 373.350 zł, 

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów w kwocie 4.919.920 zł. 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł, 

2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt  

2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.293.270 zł, 

3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,  

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący 

 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

(-) Janusz Mikołajczak 
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