
UZASADNIENIE     

do uchwały Nr XXX/240/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

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

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 010 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego nr  XXXV/240/17 z dnia 14.12.2017 r., o udzieleniu 

pomocy finansowej Gminie Poniec na dofinansowanie wyczyszczenia stawu w miejscowości Szurkowo 

zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł. 

Dział 801 

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

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 kwota 4.460,- zł.,  a 

zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 

rozdziale 80104  kwota 4.460,- zł. 

Dział 855 

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

przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze "500+ " kwota 240.000.- zł. 

 

Zmiany w wydatkach 

 

Dział 010 

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumienia z Powiatem Gostyńskim 

zgodnie z dofinansowaniem Powiatu na wyczyszczenie stawu w Szurkowie  kwota 5.000,00 zł. a 

zmniejsza się tym samym udział Gminy Poniec w tym zadaniu o kwotę 5.000,- zł. 

Dział 020 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800,- zł w rozdziale leśnictwo z przeznaczeniem na wycinkę i 

pielęgnację lasów gminnych ponadto zwiększa się plan usług remontowych z uwagi na zwiększone 

usługi remontowe o kwotę 5.100,- zł.  

Dział 600 

Zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 26.450,- zł oraz zwiększa się zakup materiałów  o kwotę  

10.000,- zł w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg gminnych do końca 2017 r.. 

Dział 700 

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na inwestycję wykup gruntów o kwotę 4.000,- zł oraz w 

pozostałych paragrafach rozdziału o kwotę 3.050,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na 

usługi pozostałe w tym  na prace geodezyjne dotyczące projektowanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej do strefy inwestycyjnej oraz potrzebnych ogłoszeń w prasie kwota 7.050,- zł. 

Dział 710 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.250,- zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego 

z uwagi na niewykonanie wszystkich założonych zadań i dostosowanie go do przewidywanych potrzeb. 

Dział 750 

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego na zakup materiałów o kwotę 6.000,- oraz zmniejsza 

się wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale promocja o kwotę 4.800,- zł 

Dział 754 

Zmniejsza się plan pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu o kwotę 10.000 zł.  

Ponadto zwiększa się plan wydatków na  zakup materiałów, usług pozostałych o kwotę 8.500,-  

związanych z przebudową remizy w Szurkowie, oraz zwiększenie   o kwotę 7.950,- zł., składek na 

ubezpieczenie OC i AC na składki ubezpieczeniowe za samochód pożarniczy oraz zmniejszenie usług 

zdrowotnych o kwotę 2.500,- zł, a także zmniejszenie o kwotę 11.000,- zł. zakupu materiałów i usług w 

rozdziale  obrona cywilna i pozostała  działalność z uwagi na nie wykonanie wszystkich założonych 

zadań w 2017 r. 

 

Dział 801 

W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan wydatków na  realizację 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 kwota 4.460,- zł., a zwiększa się plan 



dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104  kwota 

4.460,- zł. w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. 

W związku z wnioskami dyrektorów jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale oświata 

i edukacyjna opieka wychowawcza  w poszczególnych jednostkach w celu urealnienia planów 

finansowych w tym: 

- Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu : zmniejszenia o kwotę  1.344,- zł., ogółem z paragrafów 

bieżących szkoleń i składek na ubezpieczenie i zwiększenia o kwotę 1.344,- zł., z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osoby zatrudnionej na zastępstwo 

osoby przebywającej na l-4, a także zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 

10.000,-zł.  

- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku: zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 10.000,-zł 

- Przedszkole Samorządowe w Poniecu : zmniejszenia o kwotę 2.520,- zł wynikającą  z przeliczenia 

kwot na wynagrodzenia do końca roku budżetowego i zwiększenia usług pozostałych o tą samą kwotę 

2.520,- zł.  

- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej: zmniejszenia o kwotę 2.150,- zł wynikającą  z 

przeliczenia kwot na wynagrodzenia do końca roku budżetowego i zwiększenia usług pozostałych o tą 

samą kwotę 2.150,- zł. 

- Szkoła Podstawowa w Poniecu: zmniejszenie o kwotę 3.439,- zł, na zakup materiałów oraz 

zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 561,- zł. a  zwiększenie o 

kwotę 4.000,- zł. usług remontowych do odmalowania sali lekcyjnej w szkole podstawowej. 

Dział 851,854 

Dostosowuje się plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii poprzez zmniejszenie wydatków działu 851 

o kwotę 680,- zł a zwiększenie działu 854 o  tą samą kwotę 680,- zł. 

Dział 852 

Na wniosek Kierownika OPS wprowadza się  zmiany w planie finansowym wydatków w 

poszczególnych paragrafach celem dostosowania do przewidywanych potrzeb roku 2017. Zwiększenia 

o kwotę 7.900,-  oraz zmniejszenia o kwotę 7.900,- zł. 

Dział 855 

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego  zwiększa się plan wydatków na  

świadczenia wychowawcze wraz z utrzymaniem o kwotę 240.000.- zł.  

Ponadto na wniosek Kierownika OPS wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w 

poszczególnych paragrafach celem dostosowania do przewidywanych potrzeb roku 2017. Zwiększenia 

o kwotę 2.600,-  oraz zmniejszenia o kwotę 2.600,- zł. 

Dział 900 

Z uwagi na niezrealizowanie zadania inwestycyjnego - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 

obrębie Ponieca i Wydaw zmniejsza sie wydatki o kwotę 20.000,-zł.Ponadto zmniejsza się zakup 

energii o kwotę 10.250,- z uwagi na nie wykonanie wszystkich założonych zadań w 2017 r. 

Dział 926 

Zwiększa się plan wydatków na zakup nagród konkursowych  o kwotę 6.000,-  z uwagi na planowane 

przeprowadzenie konkursów z zakresu kultury fizycznej. 

 


