
 

UZASADNIENIE  

do uchwały Nr XII/87/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2015. 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 801 

Po przeliczeniu końcowym wydatków poniesionych na dzieci z innych gmin, które uczęszczają 

do oddziału przedszkolnego i przedszkoli  na terenie Gminy Poniec proponuje się zmniejszyć 

plan dochodów z tytułu dotacji od innych gmin na utrzymanie tych dzieci o kwotę 44 zł. z tego: 

- w zakresie oddziału przedszkolnego zwiększyć o 200 zł. 

- w zakresie przedszkoli zmniejszyć o 244 zł. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 

celowych na zadania własne zwiększa się: 

- plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej o 102 zł. 

- plan dotacji  na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 919 zł. 

 

 

Dział 750 i 851 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan do przewidywanych wydatków w zakresie 

zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi bez zwiększania wydatków ogółem 

na realizacje tych zadań. 

Dział 754 

 W związku z przewidywanymi oszczędnościami proponuje się zmniejszyć plan wydatków 

działu o kwotę 11.172 zł. 

Dział 758 

Proponuje się zaplanować kwotę 1.172 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 

rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy jakie mógłby uzyskać 

mieszkaniec Gminy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. 

Dział 801 

W związku z przewidywaną koniecznością zwiększenia dotacji dla innych gmin, do których 

przedszkoli uczęszczają dzieci z gm. Poniec, proponuje się zwiększyć plan tych dotacji o 

10.000 zł. 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa sie plan wydatków ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu  na cele na jakie te dotacje zostały przyznane: 

-  na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej o 102 zł. 

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 919 zł. 

 

 

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

 

 


