
UCHWAŁA NR XXV/142/2016 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 28 grudnia 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 ze zm.), art. art. 211,212, 214, 215, 235 i 236 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.)    
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1.Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę  27.219,00 zł zgodnie 
         z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
      2.Planowane dochody po zmianach wynoszą                                            21.538.917,32 zł    
         w tym: 
         1)   dochody bieżące w kwocie          20.974.816,00 zł, 
         2)   dochody majątkowe w kwocie         564.101,32 zł. 

 
§ 2.1.Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 27.219,00 zł zgodnie  
         z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
      2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą                                           22.443.946,32 zł  
          z tego: 
         1) wydatki bieżące w wysokości                 20.377.177,32 zł. 
         2) wydatki majątkowe w wysokości             2.066.769,00 zł. 
             zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.1.Planowane dotacje z budżetu  Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach budżetu 
         stanowią kwotę 883.451,25 zł, z tego: 
        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 687.515,00 zł, 
        2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 195.936,25 zł. 
      2.Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Rezerwa po zmianach wynosi                                                                       132.397,00 zł 
       w tym: 
       1) ogólna  97.397,00 zł 
       2) celowa w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 
           zarządzania kryzysowego.    
 
§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
       w kwocie 72.678,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 
      1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
           w wysokości 70.695,00 zł, 
      2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00 zł. 
 
§ 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 XXV/142/2016 z dnia 28.12.2016 r. 

 
 
 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są mniejsze 
od wydatków przeznaczonych na ten cel  o kwotę 517,00 zł. Są to środki niewykorzystane 
w roku 2015. Przy rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej trafiły one na zwiększenie 
planu wydatków na  realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
 


