
UZASADNIENIE      

do uchwały Nr XXXIV/267/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 

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

 

Zmiany w dochodach 

Dział 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji celowej na zadania 

zlecone o kwotę 563.653,32 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 2018. 

 

Dział 700 

W związku z planowaną sprzedażą działki w strefie  inwestycyjnej proponuje się zwiększenie dochodów  z 

tytułu sprzedaży o kwotę 300.000,- zł 

 

Dział 852 

Na podstawie informacji  Wojewody Wielkopolskiego proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000,- zł. plan 

dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych oraz koszty obsługi a także o kwotę 241,- zł . plan dotacji celowej na zadanie zlecone 

przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 

 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków działu o kwotę 563.653,32 zł. zgodnie z przeznaczeniem przyznanej 

dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Ponadto proponuje się przenieść 

z wydatków inwestycyjnych zadanie -wyczyszczenie stawu w Miechcinie kwota 25.000,- na paragraf usług 

pozostałych w tym dziale bez zmiany kwoty. 

 

Dział 600 

Proponuje się zwiększenie usług o kwotę 50.000,- w celu wynajmu kruszarki do kruszenia kamieni i gruzu 

oraz transport kruszywa  z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych. 

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych na przebudowę dróg gminnych w Łęce Małej o 

kwotę 35.000,-  

 

Dział 801 

Na wniosek Dyrektora Szkoły podstawowej w Żytowiecku proponuje się zwiększenie planu wydatków na 

usługi związane z planowanym remontem sal tj. nadzór budowlany a także naprawę sprzętu komputerowego o 

kwotę ogółem 6.000,- zł 

 

Dział 852 

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

Społecznej w Poniecu: 

- o kwotę 1.000,- zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania, 

- o kwotę 241,- zł na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 

 
Dział 900 

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,-zł. 

Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska o kwotę 600.000,- zł. z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej  na ul. Lipowej w Poniecu. 

 
Dział 900, 921 

Na wnioski sołtysów Janiszewa, Czarkowa, Bączegolasu i Wydaw  proponuje się wprowadzenie zmian w 

planie wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach bez zmian ogólnych kwot wydatków.  


