
UZASADNIENIE     

do uchwały Nr XXXIII/262/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 28 marca 2018 r. 

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

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 758 

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

budżetowej na rok 2018 zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.732,00  zł. 

Dział 700 

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości zabudowanej byłymi budynkami Szkoły Podstawowej w 

Sarbinowie zwiększa się dochody majątkowe o 500.000,00 zł. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.675,- zł. plan dotacji 

celowej na zadania zlecone z  przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 

 

Zmiany w wydatkach 

 

Dział 600 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę ul.Szkolnej i brakująca kwotą w budżecie na to 

zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000,00 zł. 

 

Dział 700 

W związku z planowanym remontem budynku przy ul.Drożdżyńskiego w Poniecu zwiększa się usługi 

remontowe o kwotę 40.000,- zł oraz zwiększa o kwotę 2.000,- na koszty zużycia energii. 

Ponadto zwiększa się wydatki na koncepcję wdrożenia gminnego programu budowy mieszkań o kwotę 

50.000,- zł. 

 

Dział 710 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.500,- zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego z uwagi 

zwiększony zakres planowanych działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na terenie gminy 

Poniec. 

 

Dział 750 

Wprowadza się zadanie inwestycyjne - Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Poniecu w kwocie 30.000,-  

zł. z uwagi na powiększające się bazy danych archiwalnych  a także  plan zakupów o kwotę 10.000,- na  zakup 

materiałów związanych z planowanym remontem dot. ustawienia nowego serwera oraz zwiększa się plan 

usług pozostałych o kwotę 50.000,- zł na opracowanie koncepcji przekształcenia zakładów budżetowych. 

 
Dział 754 

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zwiększa się plan pomocy rzeczowej dla tej Jednostki o 

kwotę 10.000 zł.  

Ponadto zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7.000,- z przeznaczeniem na zakup drabiny w ramach działań 

ochrony przeciwpożarowej a także zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla kierowcy OSP o kwotę 

2.000,- z uwagi na brakującą różnicę.  

 

Dział 801 

Na wnioski Dyrektorów Szkół i Przedszkoli zwiększa się plan o kwotę ogółem 144.099,- zł w tym:  

  1/ Szkoły Podstawowej w Poniecu : 

     17.100,- zł na wypłatę delegacji służbowych dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla ucznia objętego 

indywidualnym nauczaniem, 

     12.400,- zł wkład własny w projekt "Umiem pływać" realizowany przez MSiT oraz Ludowe Zespoły 

Sportowe. Wielkopolskie Zrzeszenie, 

    18.300,- zł odprawa emerytalna sprzątaczki i nagroda jubileuszowa, 

      7.699,- zł zakup sprzętu multimedialnego do sali nr 2 w budynku B oraz wkład własny w projekt MEN 

"Aktywna tablica" 

   2/ Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu:  



       52.000,- zł na zakupy materiałów, usług remontowych,  opłat za wodę, prąd, gaz związanych z bieżącym    

utrzymaniem budynku gdzie znajduje się nowo otwarty dziewiąty oddział Przedszkola Samorządowego. 

   3/ Szkoły Podstawowej w Żytowiecku : 

     30.000,- zł zakup wyposażenia pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej do wymagań warunków   

realizacji podstawy programowej nauczania tych przedmiotów, 

       3.500,- zł wkład własny w projekt MEN "Aktywna tablica" 

          100,- zł podatek od nieruchomości (szkolny gabinet pomocy przed medycznej) 

   4/ Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej:  

       3.000,- zł zakup materiałów na utrzymanie Przedszkola 

    

Dział 852 

Na wniosek Kierownik OPS zwiększa się wydatki na : 

- zasiłki celowe o kwotę 12.500,- z uwagi na wzrost odpłatności za osobę za  pobyt w schronisku dla osoby 

bezdomnej a także z uwagi na wzrost od lutego br. jednej osoby w schronisku z terenu gminy Poniec, 

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o kwotę 45.000,- z uwagi na wzrost 

odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach  a także wzrost o jedną osobę w 2018 r., która oczekuje na 

umieszczenie w DPS.  

Ponadto w związku z otrzymaniem przez Gminę dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie wydatków, zmniejsza się o kwotę 

29.921,- zł.  plan wydatków środków własnych uprzednio zarezerwowanych na to zadanie celem 

dostosowania określonego udziału Gminy Poniec zgodnie z zawartą z Wielkopolskim Urzędem 

Wojewódzkim. A także w związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa się plan wydatków Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Poniecu o kwotę 1.675,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki.  
 

Dział 900,921 

Na wniosek sołtysa  Czarkowa  wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu soleckiego w tym 

sołectwie. 

 

 


