
 

UZASADNIENIE  

do uchwały Nr XXXVIII/299/2014 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2014. 

 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjmuje się plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone  w wysokości 499.991,25 z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycie kosztów 

postępowania w tej sprawie.  

Dział 700 

W związku z osiągnięciem większych niż zaplanowano dochodów z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności proponuje się zwiększyć plan tych 

dochodów o 72.000 zł. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 10.016 zł. z tytułu uzyskania niezaplanowanych 

dochodów ze zwrotu podatku VAT. 

Dział 751 

Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje się plan dotacji celowej na 

zadanie zlecone w wysokości 6.690 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  związanych z  

przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 

- zwiększa się o 7.678 zł. plan dotacji celowych na zadania własne przeznaczonej na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej. 

-  zwiększa się o 1.537 zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na 

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. 

- zwiększa się o 644 zł. plan dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. 

Dział 854 

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 34.554 zł. 

plan dotacji celowej na zadanie własne  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  

 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 633.110,25 zł. 

 

Załącznik nr 2  

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

W związku z przyjęciem planu dotacji celowej na kwotę 499.991,25 zł. przeznaczonej na zwrot 

producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i 

pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na to 

zadanie. 

Dział 600 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 10.016 zł. z przeznaczeniem na 

niezaplanowaną wcześniej opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Łęka Wielka. 

Po otrzymaniu ofert na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych proponuje się dokonać 

zmian w planach inwestycyjnych jak niżej: 



- Przebudowa odcinka chodnika w Szurkowie zwiększyć plan o 20.000 zł., 

- Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Krobskiej w Poniecu zwiększyć plan o 38.000 zł. 

Dział 700 

W związku ze wzrostem wydatków na energię na obiektach własnych, głównie z przyczyny 

adaptacji budynków poszpitalnych na przedszkole, proponuje się zwiększyć plan tych 

wydatków o kwotę 4.400 zł. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć wydatki na promocję gminy o kwotę 5.200 zł. z przeznaczeniem na 

realizację i emisję na antenie stacji "Polsat News" materiału filmowego o gminie Poniec. 

Dział 751  

W związku z przyjęciem planu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na 

pokrycie wydatków  związanych z  przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 

tworzy się plan wydatków na ten cel w łącznej kwocie 6.690 zł. 

Dział 801 

- W związku ze znacznym wzrostem ilości dzieci z gminy Poniec, które uczęszczają do 

przedszkoli niepublicznych w innych gminach proponuje się zwiększyć plan dotacji dla tych 

gmin na zwroty ponoszonych przez nie kosztów utrzymania przedszkoli proporcjonalnie do 

ilości dzieci z gminy Poniec o kwotę 28.000 zł.  Aktualnie do przedszkoli prywatnych w 

innych gminach (Bojanowo, Piaski, Gostyń, Miejska Górka, Leszno, Krobia) uczęszcza 10 

dzieci z gminy Poniec.  

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu proponuje się przenieść kwotę pięć 

tysięcy złotych z planu zakupu energii na plan zakupu usług remontowych z przyczyny 

konieczności usunięcia awarii kanalizacji. 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniami planów dotacji celowych zwiększa się plan wydatków Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Poniecu: 

- o 7.678 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej. 

- o 1.537 zł. na  wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. 

- o 644 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. 

- na wniosek kierownika OPS proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi remontowe w 

Ośrodku o 223,-zł. zmniejszając o tę kwotę plan wydatków na zakup usług od innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie 

realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  w kwocie 37.600 

zł. (przyjętej do budżetu uchwałą na XXXVII/293/2014 z dn.28 marca 2014r.) zmniejsza się o 

tę kwotę zaplanowany udział własny gminy w tym zadaniu. 

Dział 854 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zwiększa sie plan wydatków na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 

34.554 zł.  

Dział 921 

Po otrzymaniu oferty na realizację zaplanowanego zadania inwestycyjnego proponuje się 

zwiększyć plan wydatków na dotację dla Gminnego Centrum Kultury,Sportu, Turystyki i 

Rekreacji w Poniecu na przebudowę placu przy świetlicy w Szurkowie o 14.000 zł. 

 

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 633.110,25 . zł. 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 

 


