
UZASADNIENIE      

do uchwały Nr XXXVI/276/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 

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

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 756 

Z uwagi na wzrost planowanych dochodów bieżących tj. wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów z tytułu  wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu o kwotę 3.100,- zł. 

Dział 801 

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na zadania 

własne o kwotę 28.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica". 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone 

o kwotę 838,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki a także na  zadania własne  na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 15.079,- zł. 

Dział 855 

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

zlecone o kwotę 6.475,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start". 

 

Zmiany w wydatkach 

 

Dział  600 

Zwiększa się usługi pozostałe na drogach gminnych o kwotę 60.000,- zł. 

Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe na przebudowę drogi gminnej w Janiszewie o kwotę 100.000,- 

Zadanie to zostanie przyjęte ponownie po uzyskaniu formalnej zgody agencji na przekazanie nieruchomości 

na własność gminie. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:  przebudowa odcinka chodnika przy drodze 

powiatowej ul.Ogrodowa (w kierunku Waszkowa) kwota 17.000,-zł. 

Dział 700 

Zwiększa się plan wydatków na opłaty i składki w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na opłaty z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele inwestycyjne kwota 9.000,- zł. 

Dział 750, 754 

Zwiększa się plan wydatków  na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłacenie składek 

ubezpieczeniowych za mienie gminne w dziele 750 jest to kwota 15.000,- a w dz. 754 kwota 8.100,- zł. 

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów w rozdziale 75022 o kwotę 1.000,- a zwiększa 

plan nagrody konkursowe o tą samą kwotę 1.000,- zł.  

Dział 801 

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 

35.000,- zł. z przeznaczeniem na remont kapitalny sali nr 2 na parterze w budynku "B". 

Ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żytowiecku zwiększa się plan wydatków na 

zakup materiałów i usług pozostałych ogółem w kwocie 10.000,- z przeznaczeniem na zakup nowych gaśnic, 

wymianę instalacji elektrycznej zgodnie ze wskazaniem Państwowej Straży Pożarnej po przeprowadzonej 

kontroli w budynku szkoły. 

W związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica" zwiększa się planu wydatków na zakup pomocy 

naukowych dla SP Poniec kwota 14.000,- i SP Żytowiecko kwota 14.000,- zł. 

Dział 851 

Z uwagi na planowane zwiększone opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 ,- zł  na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 



Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej w rozdziale 85219 zwiększa się  plan wydatków na 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 838,- zł., a także w rozdziale 85230 na świadczenia społeczne i 

inne formy pomocy kwota 15.079,- zł. w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 

Dział 855 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej w rozdziale 85504 zwiększa się  planu wydatków na 

pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" w kwocie 6.475,- zł. 

Dział 600, 900 

Zmniejsza się wydatki w paragrafach wydatków majątkowych w Funduszach sołeckich wsi Zawada i Wydawy 

o kwotę 12.348,98 a zwiększa się  o tą samą kwotę tj. 12.348,98 zł usługi pozostałe w tych sołectwach w 

rozdziale 90095. 

Ponadto na wniosek sołtysa Teodozewo zmniejsza się zakup materiałów i zakup usług ogółem o kwotę  

6.213,26 zł., w rozdziale 60016 a zwiększa zakup materiałów na tereny zielone rozdział 90004 z 

przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawy o tą samą kwotę 6.213,26 zł. 

Dział 900 

Zwiększa się plan rozdziału 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2.030,- z 

przeznaczeniem na zakup urządzenia do monitoringu jakości powietrza na terenie Ponieca wraz z opłatą 

abonamentową. 


