
UZASADNIENIE     

do uchwały Nr XXXI/249/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2018. 

 

Zmiany w dochodach 

Dział 756 

W związku z faktycznym  urealnieniem wpływów z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych 

zwiększa sie dochody o kwotę 1.241.850,00 zł.  

Dział 700 

Z uwagi na zwiększone wpływy ze sprzedaży gruntów zwiększa się plan dochodów o kwotę 708.150,- zł. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się  o kwotę 2.000,- zł. plan dotacji 

celowej na zadanie zlecone przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych oraz koszty obsługi. 

 

Zmiany w wydatkach 

Dział 600 

Zwiększa się wydatki w rozdziałach drogi powiatowe i drogi gminne o kwotę ogółem 1.220.000,- zł  z 

przeznaczeniem na:  

- przebudowa odcinka drogi powiatowej w Poniecu w kierunku Waszkowa kwota 20.000,-zł., 

- przebudowa dróg gminnych w Łęce Małej kwota 100.000,- zł., 

- przebudowa drogi gminnej w Janiszewie kwota 100.000,- zł., 

- przebudowa ul. Szkolnej w Poniecu kwota 1.000.000,- zł., 

oraz zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 20.000 zł. 

Dział 630 

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na inwestycję Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego "Stawy 

Dzięczyńskie" o kwotę 100.000,- zł.  

Dział 754 

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.094,-zł z przeznaczeniem na planowany odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.094,- zł. 

Dział 801 

Zwiększa się plan wydatków w dziale oświata o kwotę 160.000,- zł. z przeznaczeniem na przebudowę 

parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Poniecu oraz zwiększa się wydatki o kwotę 270.000,- zł. na 

usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Żytowiecku z przeznaczeniem na remont sanitariatów dla 

uczniów. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu zmniejsza się kwoty z wynagrodzeń 

osobowych o kwotę 12.000,- a zwiększa wynagrodzenia bezosobowe  o kwotę 12.000,- zł, na umowę zlecenie 

z uwagi na skorygowanie liczby osób zatrudnionych do pracy z uczniem zdolnym oraz jako pomoc 

nauczyciela na okres do czerwca 2018 r.  

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Poniecu o kwotę 2.000,- zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania. 

Dział 900 

Zwiększa sie plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500.000,- zł z 

przeznaczeniem na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej na terenie Ponieca.  

Ponadto zmniejsza się  wydatki na inwestycje - budowa wraz z zagospodarowaniem placu zabaw przy ul. 

Mickiewicza w Poniecu o kwotę  50.000,- zł. 

Dział 921 

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu z przeznaczeniem na działalność 

bieżącą o  kwotę 40.000,- zł. (w tym na renowację sztandarów w ramach obchodów 100 lecia Powstania 

Wielkopolskiego) a także również zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej  na zakup urządzeń 

zabawowych na plac przy świetlicy wiejskiej w Żytowiecku o kwotę 70.000,- zł.  

Ponadto przeniesienie wydatku  dotacji celowej na realizację zadnia inwestycyjnego - zakup patelni 

elektrycznej dla świetlicy Śmiłowo o kwotę 5.000,- zł na dotację podmiotową w tejże kwocie 5.000,- zł na 

utrzymanie i działalność bieżącą świetlic. 


