
U C H W A Ł A  Nr XXXI/182/2017 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 28 września 2017 roku 
 
 

       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok  2017 
 
 
       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 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 212,239,258 i 264  
ust.3  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 rok 2017 w wysokości 59.741,40 zł 
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 
          
      2.Planowane dochody po zmianach wynoszą                                  22.456.348,36 zł 
         w tym: 
        1)dochody bieżące w kwocie             22.200.405,07 zł 
        2)dochody majątkowe w kwocie            255.943,29 zł 
 
     2.Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:       
        1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie     
                porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  
                37.897,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 
        
 
§ 2.1.Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 540.258,60 zł 
          zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 
       2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą                                            23.261.641,36 zł             
z tego:      
           1) wydatki bieżące w wysokości                      21.782.520,36 zł          
           2) wydatki majątkowe w 2017 r. w kwocie     1.479.121,00 zł  
                zgodnie z załącznikiem nr 4     
       3.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:          
           1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
                porozumień w wysokości 34.600,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu 
                terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.              
 
 
§ 3.1.Deficyt budżetu po zmianach wynosi 805.293,00 zł. i zostanie sfinansowany 
         przychodami z  nadwyżki z lat ubiegłych. 
      2.Przychody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 
 
 
 
§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą 
       umową, z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości 104.482,25 zł. 
 



§ 5.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela 
       w wysokości 885.964,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 
       z tego: 
       1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 723.370,00 zł, 
       2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 162.594,00 zł.   
 
 
§ 6. W budżecie  tworzy się rezerwę w wysokości                                              181.993,00 zł 
        w tym: 
       1) ogólną w wysokości 23.250,75 zł 
       2) celową w wysokości 54.260,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu  
           zarządzania kryzysowego.      
       3) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich 
           w wysokości  41.600,00 zł 
       4) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich 
           w wysokości 62.882,25 zł 
 
§ 7. 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 7. 
 
§ 8.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
       emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł. na pokrycie 
       występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Teresa Lempach 
 
 


