
U C H W A Ł A  Nr XIV/79/2015 
      Rady Miejskiej w Pogorzeli 
     z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 
       w sprawie uchwały budżetowej na rok  2016. 
 
       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 (Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 212,239,258 i 264 ust.3  ustawy 
z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach  publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)  
Rada Miejska uchwala co następuje: 
 
 
§ 1.1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2016 w wysokości    16.655.856,00 zł 
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 
          w tym:  
        1)dochody bieżące w kwocie             16.374.057,00 zł 
        2)dochody majątkowe w kwocie             281.799,00 zł 
     2.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 1.772.898,00 zł. 
                zgodnie z załącznikiem nr 3; 
        2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie     
                porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  
                48.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 
  
 
§ 2.1.Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości     17.155.856,00 zł          
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 
      2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują: 
           1) wydatki bieżące w wysokości                    16.173.305,00 zł          
           2) wydatki majątkowe w 2016 r. w kwocie      982.551,00 zł  
                zgodnie z załącznikiem nr 5     
       3.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje: 
           1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
               zadań  zleconych ustawami w wysokości 1.772.898,00 zł,  
               zgodnie z załącznikiem nr 3; 
           2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
                porozumień w wysokości 48.500,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu 
                terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.     
          
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
       zaciągniętej pożyczki. 
       Przychody budżetu określa załącznik Nr 8. 
 
§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą  
      umową, z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości              417.929,00 zł. 
  
 
 
 



§ 5.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela 
       w wysokości 834.854,00 
       zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego: 
       1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 655.290,00 zł, 
       2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 179.564,00 zł.         
 
 
§ 6. W budżecie  tworzy się rezerwę w wysokości                                              509.600,00 zł 
        w tym: 
       1) ogólną w wysokości  56.671,00 zł, 
       2) celową w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu  
           zarządzania kryzysowego,     
       3) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich 
           w wysokości 166.400,00 zł, 
       4) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich 
           w wysokości 251.529,00 zł. 
 
§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
       w kwocie 65.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 
       1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
            w wysokości 62.500,00 zł, 
        2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00 zł. 
 
 
§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy 
       Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony 
       środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
 
 
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
       emitowanych  papierów wartościowych w kwocie  600.000,00 zł, w tym na  pokrycie 
       występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 
       
 
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do: 
       1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
           występującego w ciągu roku budżetowego  przejściowego deficytu budżetu  
           do wysokości 100.000,00 zł, 
       2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 
           między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 
           wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
       3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż 
           bank prowadzący obsługę budżetu. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 11. Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać  
         zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu  
         przepisów art. 226 ust. 4 ufp. 
 
§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem 
         kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz 
         pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji  
         w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Teresa Lempach 
 
 


