
 

UZASADNIENIE     

do uchwały Nr XXIV/180/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2017. 

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 756 

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwotach dochodów z tytułu udziału 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej 

na rok 2017 zmniejsza się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 

2017 rok o kwotę 1.779,00 zł 

 

Dział 758 

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwotach subwencji wynikających z 

ustawy budżetowej na rok 2017 zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 

kwotę 9.097,-  zł. 

 

Dział 801 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 o 

zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2017 roku zwiększa sie plan dochodów z tego tytułu dla 

rozdziału 80103 o kwotę  13.380,- zł. i dla rozdziału 80104 o kwotę 283.656,- zł. 

 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 

1)  zwiększa się o kwotę 26.867,- zł. plan dotacji celowej na zadanie własne przeznaczonej na 

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

2) zwiększa się o kwotę 66,-  zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej na 

realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

 

Dział 854 

 Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 22.260 zł. 

plan dotacji celowej na zadanie własne  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  

 

Zmiany w wydatkach 

Dział 750 

Proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne - Zakup systemu eSESJA dla biura rady i 

radnych Gminy Poniec w kwocie 9.900,-  zł. a także zwiększyć plan zakupów o kwotę 9.200,- 

na  zakup sprzętu komputerowego dla radnych.  

- W związku z przewidywanymi dodatkowymi wydatkami na zakup materiałów w tym zakup 

sprzętu komputerowego oraz zakup usług pozostałych w tym usługi doradztwa podatkowego 

na 2017 rok dla Urzędu Miejskiego proponuje się zwiększenie zakupów o kwotę 3.000,- a 

usług o kwotę 40.000,- 

Z powodu zwiększenia wysokości odpisu na ZFŚS w 2017 r. ustalonego się na podstawie 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego przez 

Prezesa GUS (art. 5f ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o 

szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017; Dz. U. z 

2016 r. poz. 1984) proponuje sie o 350,- zł.  zwiększyć plan wydatków Urzędu Miejskiego na 

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 



 

Dział 754 

W związku z prośbą o dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie 

proponuje sie przyznać dotację celową na zakup motopompy szlamowej oraz pilarki spalinowej 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie - kwota 4.550,- zł. 

 

Dział 801 

Proponuje się zwiększenie planu wydatków dot. Urzędu Miejskiego z tytułu zwiększenia 

składki ubezpieczeniowej w rozdziałach 80104 oraz 80110 o kwotę 2.548,- zł. 

Na wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli proponuje sie zwiększenie planu na  

1/  zakup usług pozostałych :   

     - dla Publicznego Gimnazjum w Poniecu 5.990,- zł oraz Szkoły Podstawowej w Poniecu 

5.880,-  za korzystanie z obiektu sportowego tj. hali widowiskowo-sportowej w Poniecu 

(różnica podatku VAT) 

    - dla Szkoły Podstawowej w Poniecu, Przedszkola w Łęce Wielkiej o kwotę 3.321,- zł. dla 

danej jednostki na rok 2017, oraz Przedszkola w Poniecu 3.096,-  jest to związane z 

zawarciem umowy ochrony BHP i obsługi przez uprawnionego inspektora, 

   - dla Szkoły Podstawowej w Poniecu kwotę 600,- zł na deklarowany przez Gminę udział w 

projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki o nazwie SKS - koncepcja Szkolnych Klubów 

Sportowych.  

2/ podatek od nieruchomości -  dla Szkoły Podstawowej w Poniecu kwota 1.800,- w związku z 

ustanowieniem trwałego zarządu;   

3/ opłaty na rzecz budżetów jst -  dla Przedszkola w Poniecu kwota 225,- na podatek VAT 

Ponadto zmiany w dziale 801 dotyczą przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami w celu 

dostosowania planu do potrzeb na 2017 rok. 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji  zwiększa sie 

plan wydatków: 

-  Szkoły Podstawowej w Sarbinowie o kwotę 13.380,- zł. z tytułu przyznanej dotacji na 

działalność oddziału przedszkolnego, 

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej o kwotę 85.632,- 

zł. z tytułu przyznanej dotacji na działalność przedszkola. 

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Poniecu o kwotę 198.024,- zł. z 

tytułu przyznanej dotacji na działalność przedszkola. 

 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji proponuje się zwiększenie planu wydatków Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Poniecu: 

- o kwotę 26.867,- zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania 

- o kwotę 66,- zł na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 

Ponadto zmiany w dziale 852 dotyczą przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami w celu 

dostosowania  planu do potrzeb na 2017 rok. 

 

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 

22.260 zł.  

 

Dział 900 

Proponuje się wprowadzić dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 

160.000,- zł. 



 

 


