UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/191/2017
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017.
Zmiany w dochodach
Dział 010
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji celowej na
zadania zlecone o kwotę 480.192,73 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy
okres płatniczy roku 2017.
Dział 852
Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:
1) zwiększa się o kwotę 700,- zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej na
sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi.
2) zwiększa się o kwotę 1.212,- zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej
wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy
społecznej.
Zmiany w wydatkach
Dział 010
Zwiększa się zadanie inwestycyjne - czyszczenie stawu gminnego w Szurkowie kwota 10.000,zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 480.192,73 zł. zgodnie z
przeznaczeniem przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.
Dział 600
Zwiększa się wydatki w rozdziałach drogi powiatowe i drogi gminne o kwotę ogółem
198.000,- zł z przeznaczeniem na:
- budowa odcinka chodnika w Czarkowie kwota 6.000,-zł.,
- zakup dwóch wiat autobusowych na teren miasta Poniec kwota 14.000,- zł.,
- przebudowa chodnika w Śmiłowie w kierunku Luboni kwota 20.000,- zł.,
- przebudowa chodnika w Rokosowie kwota 28.000,- zł.,
- wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych kwota 40.000,- zł.,
- przebudowa ul. Rydzyńskiej w kierunku domów kolejowych w Poniecu kwota 40.000,- zł.,
- wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne kwota 50.000,- zł.
Dział 700
Zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 30.000,- zł. na podziały geodezyjne nieruchomości
gruntowych w tym podział terenu na działki budowlane na nowym Berlinku, wydzielenie drogi
śródpolnej w Janiszewie, ustalenie granic działek w Łęce Małej i w Miechcinie oraz podziały
działek.
Dział 750
Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w celu zwiększenia wydatków na umowy
zlecenia w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę +/- 13.000,- zł.

Dział 754
Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zwiększa się plan pomocy rzeczowej dla
tej Jednostki o 10.000 zł.
Wprowadza się do planu wydatków w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne kwotę ogółem
500.000,- zł. z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Poniecu w kwocie 500.000 zł. na dofinansowanie zakupu ciężkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego.
Dział 801
Zwiększa się plan wydatków w dziale oświata o kwotę ogółem 906.000,- zł. z przeznaczeniem
na:
- remont Szkoły Podstawowej w Poniecu kwota 60.000,- zł.,
- remont Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku kwota 300.000,- zł.,
- remont Przedszkola w Łęce Wielkiej kwota 16.000,- zł.,
- zakup wyposażenia dla dziewiątego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym
w Poniecu kwota 80.000,- zł.,
- modernizacja budynku przy ul. Kościuszki w Poniecu na cele oświatowe kwota 350.000,- zł.,
- utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Poniecu kwota 100.000,- zł.
Dział 852
W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poniecu:
- o kwotę 1.212,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z
art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej
- o kwotę 700,- zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania.
Ponadto zmiany w dziale 852 dotyczą przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami w celu
dostosowania planu do potrzeb na 2017 rok.
Dział 855
Na wniosek Kierownika OPS zmniejsza się zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatek
na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.186,- zł.
Dział 900
Zwiększa się plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
ogółem 338.000,- zł. z przeznaczeniem na:
- dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Poniecu w kwocie 30.000 zł. na zakup wozu asenizacyjnego,
- budowę sieci wodno- kanalizacyjnej na ul. Lipowej w Poniecu kwota 300.000,- zł.,
- zakup kojców i bud dla bezpańskich psów z terenu Gminy Poniec kwota 8.000,- zł.
Ponadto na wniosek sołtysa Teodozewa przenosi się kwotę 283,- zł z utrzymania zieleni na
świetlice wiejskie.
Dział 921
Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu z
przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich na terenie Gminy o
kwotę 130.000,- zł. ( w tym na remont świetlic Szurkowo i Czarkowo oraz wykonanie
dokumentacji na budowę świetlicy w Sarbinowie).
Ponadto w dziale 900 i 921 na wnioski sołtysów Teodozewa i Łęki Wielkiej wprowadza się
zmiany w planie wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach.

