
UZASADNIENIE 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poniec na lata 2018-2032. 

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., mają na celu 
ujednolicenie WPF na lata 2018-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2018 po 
zmianach wprowadzonych : Uchwałą nr XXXI/248/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. 
Uchwałą nr XXXII/254/2018 z dnia 6 marca 2018 r.,  Uchwałą nr XXXIII/261/2018 z dnia 
28 marca 2018 r., Uchwałą nr XXXIV/266/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 
XXXV/273/2018 z dnia 29 maja 2018r., Uchwałą nr XXXVI/275/2018 z dnia 26 czerwca 
2018 r., Uchwałą nr XXXVII/291/2018 z dnia 25 września 2018 r., Uchwałą nr 
XXXIX/299/2018 z dnia 19 października 2018 r, Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 
294/2018 z 29.06.2018 r., nr 305/2018 z 17.07.208r., nr 315/2018 z 6.08.2018 r., nr 
324/2018 z 31.08.2018 r. nr 338/2018 z 31.10.2018 r.   

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032: 

Zwiększenie dochodów w 2018 r. 337 176,28 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 337 176,28 zł 

  

Zwiększenie wydatków w 2018 r. 87 176,28 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 376 854,28 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych -289 678,00 zł 

Deficyt (plan) po zmianach -647 744,89 zł 

Zmniejszenie przychodów -250 000,00 zł 

 

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach bieżących 

wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy 

program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec”. 

Zadanie uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie Uchwały Nr 

5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz 

listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z 

wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego 

Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja 

zadania przypada na lata 2018-2020. Dla tego przedsięwzięcia określono limity 

wydatków oraz łączne nakłady i limit zobowiązań. 

 

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Dotacja celowa dla Gminnego Centrum 

Kultury na realizację projektu -Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie. Zaktualizowano 

limit wydatków w 2018 i 2020 r. Stosownie do aktualizacji zmieniono limit zobowiązań. 

 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

 


