
U C H W A Ł A  Nr XII/61/2015 
      Rady Miejskiej w Pogorzeli 

     z dnia 28 października 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 2015 r., 
poz.1515) oraz art.art.211,212,214,235,236  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.Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 66.289,00 zł 
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały          
      2.Planowane dochody po zmianach wynoszą                                               18.943.948,48 zł 
            w tym: 
           1) dochody bieżące w kwocie              17.372.038,48 zł 
           2) dochody majątkowe w kwocie           1.571.910,00 zł 
        
§ 2.1.Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 386.289,00 zł 
         zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 
      2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą                                               19.685.460,48 zł 
           1) wydatki bieżące w wysości                       17.112.561,48 zł          
          2) wydatki majątkowe w kwocie                   2.572.899,00 zł 
               zgodnie z załącznikiem Nr 3.                
   
§ 3.1.Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonnych zmianach budżetu 
         stanowią kwotę 1.498.893,50 zł z tego: 
         1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 1.085.148,00 zł, 
         2) dotacje dla jednostek  spoza sektora finansów publicznych kwota  413.745,50 zł. 
      2.Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.   
   
§ 4.W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości                                                 186.290,00 zł. 
       w tym: 
      1) ogólną w wysokości 147.099,00 zł, 
      2) celową w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 
           zarządzania kryzysowego, 
      3) celową na spłatę porę czenia wekslowego dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie 
          w wysokości 4.191,00 zł 
 
§ 5.1. Deficyt budżetu w kwocie 741.512,00 zł zostanie sfinansowany przychodami  
          z nadwyżki z lat ubiegłych. 
      2. Przychody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 
         
§ 6.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 6. 
 
§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
       w kwocie 68.021,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 
      1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
           w wysokości 70.555,00 zł, 
      2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00 zł. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu.         
 
Uchwałę przygotowała: 
Teresa Lempach 
 
 


