
UZASADNIENIE       

do uchwały Nr XXXIX/300/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 19 października 2018 r. 

 

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

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 750 

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 3.012,- zł. z 

przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej 

przyłączonym do węzła krajowego. 

Dział 751  

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o 

kwotę 28.100,- zł  z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych 

do przeprowadzenia głosowania w I turze wyborów do rad gmin, powiatów, sejmiku wojewódzkiego i na 

burmistrza, wójta i prezydenta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Dział 801  

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 80153 o kwotę 

314,97 zł. w związku z końcowym rozliczeniem dotacji. 

Dział 852 

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji : 

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 

2.519,- zł  

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania  kwota 700,- zł., 

- na wypłaty zasiłków okresowych kwota 5.456,- zł., 

- na wypłaty zasiłków stałych  kwota 19.371,- zł., 

Dział 854 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 10.532,-  zł. plan dotacji 

celowej na zadanie własne  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym.  

Dział 855 

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

zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci kwota 310.743,- zł. oraz na realizację świadczeń rodzinnych kwota 332.224,- zł 

 

Zmiany w wydatkach 

Dział 700 

Zwiększa się usługi pozostałe na ogłoszenia o przetargach  o kwotę 4.000,- zł.  

Ponadto zmniejsza się usługi pozostałe w rozdz. 75095 o kwotę 3.960,- zł. 

Dział 750 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp. zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.012,- zł na zakup 

urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 

(tzw. e-dowód osobisty). 

Zwiększa się również  plan wydatków na zakup systemu konferencyjnego z transmisją obrazu w systemie 

eSesja kwota 20.360,- zł . 

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w Urzędzie Miejskim w Poniecu  o kwotę 10.000,- 

z uwagi na zakup nowego zasilacza do serwera, który uległ spaleniu w skutek przepięcia elektrycznego a także 

zwiększyć opłaty i składki pozostałe o kwotę 1.600,- zł. 

Dział 751 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp. zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.100,- zł  z 

przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia 

głosowania w I turze wyborów do rad gmin, powiatów, sejmiku wojewódzkiego i na burmistrza, wójta i 

prezydenta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Dział 801 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp. zmniejsza się plan wydatków  



w rozdz. 80153 o kwotę 3,12 zł.w  GZOS Poniec, o kwotę 123,75 w SP Żytowiecko i kwotę 188,10 w SP 

Poniec w związku z rozliczeniem dotacji na bezpłatny dostęp do podręczników. 

Ponadto na wnioski Dyrektorów : 

- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku dokonuje się zmniejszenia planu na dodatkowych wynagrodzeniach 

rocznych "13" o kwotę 2.000,- zł a zwiększa szkolenia w rozdziale 80101 o kwote 900,- zł oraz odprawę dla 

pracownika w związku z powołaniem do służby wojskowej kwota 1.100,- zł. 

- Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej dokonuje się zmniejszenia planu na dodatkowych 

wynagrodzeniach rocznych "13" o kwotę 1.958,- zł a zwiększa zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 700,- zł 

oraz usług pozostałych o kwotę 944,- zł w rozdziale 80101 oraz na odprawę dla pracownika w związku z 

powołaniem do służby wojskowej kwota 314,- zł. 

Dział 852 

W związku zawiadomieniami Wojewody Wlkp. zwiększa się plan dotacji celowej na : 

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 

2.519,- zł  

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania  kwota 450,- zł 

 - na wypłaty zasiłków okresowych kwota 5.456,- zł., 

 - na wypłaty zasiłków stałych  kwota 19.371,- zł., 

Dział 854 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10.532,- zł. 

Dział 855 

W związku z zawiadomieniami Wojewody Wlkp. zwiększa się plan dotacji celowej na  

realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

kwota 310.743,- zł. oraz na realizację świadczeń rodzinnych kwota 332.224,- zł 

Dział  900 

Zmniejsza się usługi pozostałe a zwiększa zakupu materiałów w funduszu sołeckim wsi Śmiłowo o kwotę +/- 

2.500,-zł.a także zmniejsza się usługi pozostałe w rozdz. 90001 o kwotę 53.000,- zł. 

Dział 926 

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii na utrzymanie obiektów sportowych  kwota 3.000,- zł a także 

zwiększa się plan na dotację celową dla stowarzyszenia "PIAST Poniec" kwota 18.000,- zł.  


