
UCHWAŁA NR XLI/241/2018 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 26 września 2018 roku 
 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2018 rok  
oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej 

 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 i 236 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)    
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę  42.203,92 zł zgodnie 
          z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
      2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                                             22.527.476,67 zł         

w tym: 
          1)   dochody bieżące w kwocie                 22.198.353,72 zł, 
          2)   dochody majątkowe w kwocie                        329.122,95 zł. 
       3. Planowane dochody obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków  
           na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których  mowa w art. 5 ust.   
           1 pkt 2 i 3 w wysokości  261.393,94 zł. 

 
§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę  42.203,92 zł zgodnie  
          z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
      2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                                             23.211.304,67 zł  
           z tego: 
          1) wydatki bieżące w wysokości                          22.009.745,67 zł 
          2) wydatki majątkowe w wysokości                        1.201.559,00 zł 
          zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 
   3. Kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań  
           z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie   
           z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
   4. Planowane wydatki obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na            

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1   
           pkt. 2 i 3 w wysokości 223.875,41 zł. 
 
§ 3.1. Planowane dotacje z budżetu  Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach budżetu 
          stanowią kwotę  771.852,00 zł, z tego: 
          1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota                665.389,00 
zł 
          2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota          106.463,00 zł 
      2.Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
 
 
 



§ 4. Planowane po zmianach rezerwy stanowią kwotę                                      255.082,00 zł 
       w tym: 
      1. ogólna w wysokości 95.370,75 zł.  
      2. celowa w wysokości 55.229,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu  
         zarządzania kryzysowego,      
      3.celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich 
        w wysokości 41.600,00 zł, 
      4.celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich 
         w wysokości 62.882,25 zł,  

 
 § 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 6 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/241/2018 z dnia 26 września 2018 
roku. 
 
Zmiany w planie dochodów: 
- Dział 758 Rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 4.968,46 zł  z tytułu zwrotu części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. 
- Dział 852 Rozdział 85295 zwiększa się dochody o kwotę 35.135,46 zł z tytułu 
dofinansowania Projektu: Aktywny Klub Seniora! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
- Dział 921 Rozdział 92109 zwiększa się dochody z tytułu wpływów za najem świetlic 
wiejskich oraz z tytułu wpływów z usług. 
Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 42.203,92 zł i wynosi 22.527.476,67 zł. 
 
Zmiany w planie wydatków: 
 
Dział 010 Rozdział 01010 dokonuje się przeniesienia inwestycji w kwocie 25.134,00 zł           
z paragrafu 6060  " Zakup rur do kanalizacji deszczowej w Głuchowie" oraz  " Zakup rur do 
kanalizacji deszczowej w Ochli", na paragraf 6060 na inwestycję pt." Modernizacja 
kanalizacji deszczowej w Głuchowie" oraz " Modernizacja kanalizacji deszczowej w Ochli". 
Dział 600 Rozdział 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 67.175,00 zł, 
w tym zmniejsza się inwestycję " Modernizacja drogi w Elżbietkowie", natomiast zwiększa 
się plan na inwestycję " Przebudowa rynku w Pogorzeli" 
Dział 750 Rozdział 75011 zmniejsza się wydatki o kwotę 7.461,36 zł, w rozddziale 75023 
zwiększa się wydatki na kwotę 44.968,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup 
energii oraz zakup usług pozostałych, zwiększa się również wydatki na inwestycję pt." Zakup 
zestawu do głosowania" w kwocie 20.000,00 zł. 
Dział 754 Rozdział 75412  zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł na " Modernizację strażnicy         
w Pogorzeli", w pozostałych paragrafach dokonuje się przeniesień porządkowych. 
Dział 758 Rozdział 75818 zmniejsza się rezerwy o kwotę 76.391,00 zł, w szczególności 
zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 104.482,00 na spłatę poręczeń wekslowych dla 
MGZW i K w Strzelcach Wielkich, ponieważ zostały spłacone. Zwiększa się rezerwę ogólną 
do kwoty 95.370,75 zł. 
Dział 801 Rozdział 80101 zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty ( szkoła w Kromolicach) o kwotę 38.237,00 zł, natomiast zwiększa 
się wydatki w rozdziale 80104 na wynagrodzenia o kwotę 49.200,00 zł oraz na zakup usług 
zdrowotnych o 528,00 zł. 
Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł, 
w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 3.700,00 zł na zakup usług pozostałych. 
W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 35.135,46 zł na Projekt: Aktywny klub 
seniora! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dział 855 Rozdział 85510 zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł w związku ze wzrostem 
kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo - wychowawczej ( Dom Dziecka w Bodzewie). 
Dział 900 Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o 14.000,00 zł na opłatę za wprowadzenie 
ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej. 
W rozdziale 90004 zwiększa się wydatki na zakupy w kwocie 5.000,00 zł. 
W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki na kwotę 15.400,00 zł na wydatki inwestycyjne  



w szczególności likwiduję się inwestycję " Zakup lamp oświetleniowych", natomiast planuje 
się inwestycję " Oświetlenie uliczne ul. Krotoszyńska " na kwotę 12.900,00 zł, " Oświetlenie 
uliczne w Głuchowie" na kwotę 19.200,00 zł oraz zwiększa się wydatki na inwestycję             
"Oświetlenie uliczne ul. Szarych Szeregów" o kwotę 23.300,00. 
W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakupy bieżące. 
Dział 921 Rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 27.566,00 zł, w szczególności 
zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, wydatki na zakupy       
i energię oraz na inwestycje. 
W rozdziale 92195 zmniejsza się plan o kwotę 2.530,00 zł, na rzecz zwiększenia inwestycji     
"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach" w rozdziale 92109. Są to wydatki 
funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 
Dział 926 Rozdział 92605 zwiększa się wydatki na dotacje celowe o kwotę 5.700,00 zł. 
 
Plan wydatków zwiększył się po zmianach o kwotę 42.203,92 zł i wynosi 23.211.304,67 zł. 
 
 


