
UCHWAŁA NR XX/117/2016 
RADY MIEJSKIEJ w POGORZELI 

z dnia 28 lipca 2016 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2016 rok. 
 
 
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. art. 211,212, 214, 215, 235 i 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.Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę  20.000,00 zł zgodnie 
         z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
      2.Planowane dochody po zmianach wynoszą                                            20.744.193,27 zł    
         w tym: 
         1)   dochody bieżące w kwocie          20.319.845,27 zł, 
         2)   dochody majątkowe w kwocie         424.348,00 zł. 

 
§ 2. 1.Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 20.000,00 zł zgodnie  
         z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
      2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą                                           22.149.222,27 zł  
          z tego: 
         1) wydatki bieżące w wysokości                20.238.820,27 zł, 
         2) wydatki majątkowe w wysokości             1.910.402,00 zł 
             zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. 1.Planowane dotacje z budżetu  Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach budżetu 
         stanowią kwotę 867.761,25 zł, z tego: 
        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 670.790,00 zł, 
        2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 196.971,25 zł. 
      2.Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
§ 5. 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 5. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Teresa Lempach 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Pogorzeli 
 

Nr XX/117/2016 z dnia 28.07.2016 r. 
 
 

 
Gmina otrzymała pomoc finansową z powiatu na rekultywację stawu w Kaczagórce 
w  wysokości 10.000,00 zł. W związku z tym, że na tej inwestycji były już zabezpieczone własne środki w 
pełnej wysokości i dodajemy jeszcze 10.000,00 zł z powiatu, to zdejmujemy własne środki w wysokości 
20.450,00 zł. Różnica w wysokości 10.450,00 zł. została przeznaczona na inne inwestycje. 
Sołectwo w Głuchowie wpłaciło darowiznę w wysokości 10.000,00 zł., na modernizację dachu na budynku w 
Głuchowie nr 83, pozostała kwota 140,00 zł jest dołożona z własnych środków.  
Po otrzymaniu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że wykorzystanie pomocy 
finansowej na realizację inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego ( HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie 
Wielkopolskim nie będzie możliwe, dlatego powyższe środki w wysokości 8.895,00 zł zostały rozdzielone na 
inne zadania. 
 
 


