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UZASADNIENIE                                                   

do uchwały Nr XX/146/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2016. 

 

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 750 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł.  zgodnie z zawiadomieniem Wojewody 

Wielkopolskiego o uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach 

stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych. 

Dział 852 

W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się  plan dotacji celowych na : 

- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną kwota 8.911,00 zł 

zmniejszyć plan dotacji celowych na : 

- wypłatę świadczeń wychowawczych „ 500+”kwota 150.000  zł.; 

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych kwota 1.523,00 zł 

Dział 854 

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego  zwiększa się  plan dotacji celowych na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 14.840 zł 

na wypłaty stypendiów socjalnych. 

 

Zmiany w wydatkach 

 

Dział 400 

Z uwagi na przedłużające się uzyskanie decyzji na wykonanie budowy sieci wodociągowej Poniec -  

Zawada oraz Poniec – Wydawy a co za tym idzie niemożliwość wykonania zadania w 2016 roku, na 

wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu zmniejsza się  dotację o 

kwotę 123.200 zł ,  

Dział 600 

Zmniejsza się plan z zadań inwestycyjnych w rozdziale dróg gminnych o kwotę 120.000,00 zł a 

zwiększa zakup usług remontowych na wykonanie bieżących remontów na drogach gminnych w tym 

remont kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poniec  

Dział 700 

Zwiększa się  plan wydatków działu na zakup usług remontowych przeznaczonych na remont mieszkań 

komunalnych o kwotę 200,- zł a zmniejsza o tą samą kwotę zakup usług pozostałych.  

Dział 750 

Zwiększa się  plan wydatków działu zgodnie z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody 

Wielkopolskiego o kwotę 13.500 zł  na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych. 

Ponadto dokonuje się  zmian w dziale 75023 dostosowując paragrafy wynagrodzeń i pochodnych od 

wynagrodzeń do realnego planu oraz zmniejszając wynagrodzenia w kwocie 2.100 zł w celu 

zwiększenia w dziale 754 wynagrodzeń dla kierowcy straży pożarnej  

Dział 754 

Dokonuje się zmian w dziale 75412 poprzez zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 2.100 zł na 

zmiany w wynagrodzeniu kierowcy straży pożarnej. 

Dział 801 

Na wnioski dyrektorów szkół zmienia się  plan wydatków działu poprzez dostosowanie go do 

przewidywanych wydatków bez jego zwiększania w poszczególnych rozdziałach i urealnienia planu 

finansowego na 2016 rok tj. kwota +/- 72.726,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 
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Dział 852 

Na wniosek Kierownika OPS zmienia się plan wydatków działu poprzez dostosowanie go do 

przewidywanych wydatków bez  jego zwiększania  i urealnienia planu finansowego na 2016 rok. A 

także zwiększa się  plany na wydatki - dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o 

pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego realizującego 

pracę socjalną kwota 8.911,00 zł zmniejsza plan dotacji celowych na  wypłatę świadczeń 

wychowawczych „ 500+”kwota 150.000  zł. , dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne podopiecznych kwota 1.523,00 zł zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego. 

Dział 854 

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody zwiększa  się  plan na wypłaty stypendiów socjalnych dla 

uczniów szkół kwota 14.840 zł 

 

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

 

 

 

 

 

 


