
 
 
 

UZASADNIENIE DO  
uchwały Nr XXXIII/264/2013 

Rady Miejskiej w Poniecu 
z dnia 31.10.2013 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013. 
Załącznik nr 1 
Zmiany dochodów 
Dział 010 
Na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów z tyt. 
dotacji na zadania zlecone o kwotę 190.820,82 zł.,  która jest przeznaczona na zwrot rolnikom 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej i pokrycie kosztów postępowania. Jednocześnie o 5 gr. zmniejsza się plan pierwszej 
transzy dotacji przeznaczonej na ww. cel, co jest spowodowane wymogiem przyjmowania 
planu dotacji bez zaokrąglania do pełnych złotych. 
Dział 750 
Na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów z 
tyt. dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.086 zł. przeznaczoną na uzupełnienie wydatków 
na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu 
administracji rz ądowej 
Dział 751 
Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego zmniejsza sie plan dotacji za 
zadania zlecone - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Poniecu o 
2.769,-.zł.  Środki te Gmina wykazała jako niewykorzystane. 
Dział 852 
Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 
- zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na zadania własne o kwotę 141 zł. z 
przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
- zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na zadania własne o kwotę 10.523,- zł., która jest 
przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
- zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone o kwotę 13 693,- zł., która jest 
przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania 
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. 
- zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na zadania własne o kwotę 6.757 zł. 
przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej 
Zmniejsza się o 80 gr. plan dochodów z tytułu przyjętej wcześniej dotacji na zadanie własne 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, co jest spowodowane wymogiem 
przyjmowania planu dotacji bez zaokrąglania do pełnych złotych. 
Dział 854 
Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 
- zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na zadania własne o kwotę 19.138 zł. 
przeznaczoną na pomoc materialna dla uczniów - stypendia 
- zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na zadania własne o kwotę 2.908 zł. 
przeznaczoną zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka 
szkolna" 
Dział 900 
Z przyczyny wpływu do budżetu niezaplanowanych dochodów, proponuje sie zwiększyć plan 
wpływów z różnych dochodów w rozdziale 90015 o 17.700,- zł. 
Razem zmiana planu dochodów – plus 259.996,97 zł. 
 



Załącznik nr 2 
Zmiany wydatków 
Dział 010 
W związku z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków na zwrot rolnikom podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i 
pokrycie kosztów postępowania o kwotę 190.820,82 zł. jednocześnie zmniejszając go o pięć 
groszy w związku ze zmniejszeniem planu pierwszej transzy dotacji przeznaczonej na ww. cel, 
 
Dział 750 
W związku z przyznana dotacją zwiększą się plan wydatków o kwotę 1.086 zł.  zgodnie z 
jej przeznaczeniem. 
 
Dział 751 
W związku ze zmniejszeniem dotacji zmniejsza sie plan wydatków na przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Poniecu o 2.769,-.zł.  
 
Dział 801 
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Żytowiecku 
proponuje się zwiększyć plan wydatków tej Jednostki o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na 
dokonanie niezbędnych napraw i wymianę niesprawnego sprzętu (naprawa rynien i oświetlenia 
w klasach, zakup suszarek do toalet), kurs energetyczny dla konserwatora oraz na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 
- Proponuje sie zwiększyć plan dotacji celowej, której udziela się innym gminom z tyt. 
uczęszczania dzieci z Gminy Poniec do przedszkoli niepublicznych na ich terenie o 11.700 zł. 
Zwiększenie jest konieczne z powodu zwiększania sie liczby tych dzieci. Zwrot tych kosztów 
w formie dotacji jest obowiązkiem ustawowym. 
- Na wniosek kierownika GZOS proponuje sie dokonać przeniesień w planie wydatków 
jednostki w celu dostosowania go do potrzeb bez zwiększenia przyznanego limitu 
 
Dział 852 
Zwiększa sie plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o kwoty i na zadania 
określone w ww. zawiadomieniach o zmianach w dotacjach celowych jednocześnie 
zmniejszając go o 80 groszy w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu przyjętej 
wcześniej dotacji na zadanie własne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
 
Dział 854 
W związku z przyznanymi dotacjami zwiększa sie plan wydatków o kwoty i na cele 
określone w zawiadomieniach. 
 
Dział 926 
Proponuje sie zwiększyć plan wydatków o 1.000 zł. z przeznaczeniem uzupełnienie 
wynagrodzenia trenera.  
 
Razem zmiana planu wydatków – plus 259.996,97 zł. 
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 
 
 


