
 

UZASADNIENIE  

do uchwały Nr XXI/153/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

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

 
Zmiany w dochodach 

Dział 750 

Zwiększa się o kwotę 194.000,00 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z dochodami z 

odzyskania zapłaconego VAT-u dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej . 

Dział 801 
Proponuje się zwiększyć dochody w rozdziale stołówek przedszkolnych z uwagi na zwiększone wpływy z 

opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 

w przedszkolu w Poniecu o kwotę 9.800,- zł. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowej na zadania 

zlecone o kwotę 201.072 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z 

tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 
Proponuje się zmniejszyć o  kwotę  15.000,00 zł plan wydatków rozdziału dotyczącego infrastruktury 

wodociągowej i sanitacyjnej wsi poprzez dostosowanie go do przewidywanych wydatków. 

Ponadto zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na 2% odpis od wpływów 

z podatku rolnego, który jest przekazywany kwartalnie do Izby rolniczej  

Dział 600 
Proponuje się zmniejszyć się o  kwotę  20.800,00 zł plan wydatków działu transport i łączność poprzez 

dostosowanie go do przewidywanych wydatków. 

Dział 750 
Proponuje się zwiększyć plan wydatków działu na zakup usług pozostałych z uwagi na wypłatę 

wynagrodzenia doradcy podatkowego za uzyskany podatek VAT od kanalizacji sanitarnych kwota 20.000 zł  

a także kwotę  300,00 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 

Dział 801 

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się zmienić plan wydatków działu : 

 - Przedszkola w Poniecu proponuje się zmienić plan wydatków działu zmniejszając odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 548,- zł a zwiększając wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń o tą samą kwotę 548,- zł. a także zwiększyć plan wydatków na zakup środków żywności o 

kwotę 9.800,- zł.  

-  Szkoły Podstawowej w Poniecu proponuje się zmienić plan wydatków działu zwiększając odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 790,- a zmniejszając zakup energii o tą samą kwotę. 

- Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku proponuje się zmniejszyć wydatki w 

poszczególnych paragrafach kosztów o kwotę 12.000,- w celu zabezpieczenia środków na zakup energii o tą 

kwotę 12.000,- zł. oraz dostosować plan finansowy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 

przewidywanych potrzeb, 

- Szkoły Podstawowej w Sarbinowie proponuje się dostosować plan finansowy na odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych do przewidywanych potrzeb  kwota +/- 555,00 zł  

- Publicznego Gimnazjum w Poniecu proponuje się dostosować plan finansowy na odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych do przewidywanych potrzeb kwota +/- 22,00 zł  

- Przedszkola w  Łęce Wielkiej proponuje się dostosować plan finansowy na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych do przewidywanych potrzeb  kwota +/- 115,00 zł  

Dział 852 

Zgodnie z zawiadomieniem  Wojewody Wielkopolskiego proponuje się zwiększyć plan na świadczenia 

rodzinne o kwotę 201.072,- zł.  

Ponadto na wniosek Kierownika OPS proponuje sie zmienić plan wydatków działu poprzez dostosowanie go 

do przewidywanych wydatków bez ich zmian  i urealnienia planu finansowego na 2016 rok . 

Dział 900 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.000,- zł na usługi pozostałe w rozdziale oczyszczanie 
miasta oraz kwotę 10.000,- zł na usługi pozostałe w rozdziale utrzymanie zieleni na terenie gminy. 

 

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

 

 

 



 

 

 

 


