
U C H W A Ł A  Nr VI/34/2015 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 
z dnia 26 marca 2015 roku 

 
 

       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok  2015. 
 
 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art.art.211,212,214,235,236 i 237 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r.o finansach  publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)  
Rada Miejska uchwala co następuje: 
 
 
§ 1.1.Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 27.080,00 zł 
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały          
      2.Planowane dochody po zmianach wynoszą                                                      17.047.483,00 zł 
            w tym: 
           1) dochody bieżące w kwocie             16.325.775,00 zł 
           2) dochody majątkowe w kwocie            721.708,00 zł 
       3.Planowane 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 1.586.996,00 zł. 
                zgodnie z załącznikiem nr 3;        
 
 
§ 2.1.Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 27.080,00 zł 
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 
      2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą                                                 17.367.483,00 zł 
           1) wydatki bieżące w wysości                      16.292.884,00 zł          
           2) wydatki majątkowe w 2015 r.w kwocie     1.074.599,00 zł                  
       3.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje: 
           1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
               zadań  zleconych ustawami w wysokości 1.586.996,00 zł,  
               zgodnie z załącznikiem nr 3; 
 
            
§ 3.1.Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach  
         budżetu stanowią kwotę 1.210.711,00 zł 
         1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 928.700,00 zł 
         2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 282.011,00 zł 
      2.Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 4. Wyodrębniony  fundusz sołecki po zmianach według zestawienia wydatków z podziałem 
         kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz 
         pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
 
 
 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 



 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu.         
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Teresa Lempach 
 
 


