
UZASADNIENIE       

do uchwały Nr III/24/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

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

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 700 

Zmniejsza się  dochody z odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 335.000,- zł. z uwagi na niewykonanie 

wszystkich zaplanowanych sprzedaży w 2018 r.  

Dział 855 

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

z przeznaczeniem na : 

- realizację świadczeń wychowawczych o kwotę 201.191,- zł. Ponadto w związku z podpisaną umową z 

Wojewodą Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.593 zł w rozdz.85504  z tytułu środków z 

Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2018 . 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.600,- zł w rozdziale melioracje wodne z uwagi na niewykonanie 

wszystkich założonych zadań i dostosowanie go do przewidywanych potrzeb. 

Dział 020 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,- zł w rozdziale gospodarka leśna z uwagi na niewykonanie 

wszystkich założonych zadań i dostosowanie go do przewidywanych potrzeb. 

Dział 600 

Zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 25.000,- zł oraz zakup materiałów  o kwotę  4.000,- zł w celu 

zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg gminnych do końca 2018 r. 

Dział 630 

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa centrum rekreacyjno- wypoczynkowego wraz 

ze stanicą harcerską Stawy Dzięczyńskie" o kwotę 100.000,-  a zwiększa usługi pozostałe o tą samą kwotę 

100.000,- zł. 

Dział 700 

W rozdziale 70005 zmniejsza się plan zakupów materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,- a zwiększa koszty 

postępowania sądowego o kwotę 1.500,- zł.  

Dział 710 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,- zł w rozdziale cmentarze z uwagi na niewykonanie wszystkich 

założonych zadań i dostosowanie go do przewidywanych potrzeb. 

Dział 750 

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 6.800,- zł celem dostosowania go do przewidywanych 

potrzeb roku 2018 r. Ponadto w rozdziale pozostałej działalności dokonuje się przeniesienia pomiędzy 

paragrafami zakupów a usług pozostałych o tą samą kwotę 2.000,- zł. 

Dział 754 

W rozdziale ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami usług remontowych a 

usług pozostałych o tą samą kwotę 1.000,- zł. 

Dział 750, 801 

W związku z wnioskami dyrektorów jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale oświata i 

wychowanie  w poszczególnych jednostkach w celu urealnienia planów finansowych w tym: 

- Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu dokonuje  się zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami na 

kwotę +/- 1.200,- zł.  

- Przedszkola  Samorządowego w Łęce Wielkiej  dokonuje się zwiększenia zakupów oraz wydatków z tytułu 

delegacji o kwotę 1.750,- zł a zmniejsza się wydatki z tytułu składek na fundusz pracy, wynagrodzeń 

bezosobowych, zakupy energii i opłaty telekomunikacyjne  o tą samą kwotę 1.750,- zł.  

- Przedszkola  Samorządowego w Poniecu dokonuje się zwiększenia zakupów na  pomoce naukowe o kwotę 

519,- zł i zakup środków żywności o kwotę 6.000,- zł a zmniejsza się  na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych kwotę 519,- zł. i zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 6.000,- zł 

- Szkoła Podstawowa w Poniecu : zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł, na zakup energii, usług zdrowotnych, opłat 

telekomunikacyjnych a  zwiększenie o kwotę 3.000,- zł. zakupu materiałów i usług pozostałych. 



- Szkoła Podstawowa w Żytowiecku : zmniejszenie o kwotę 1.100,- zł. zakup materiałów a zwiększenie usług 

pozostałych o kwotę 1.100,- zł. 

Dział 851 

Dokonuje  się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę +/- 1.000,-  na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Dział 852 

Na wniosek Kierownik OPS dokonuje się zmiany w planie wydatków w rozdziale dodatki mieszkaniowe i  

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej poprzez dostosowanie go do przewidywanych potrzeb o kwotę +/- 

5.000,09 zł. oraz zmniejszenie usług opiekuńczych o kwotę 19.000 zł.  

Dział 855 

W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na  

realizację świadczeń wychowawczych 500+  kwota 201.191,- zł . Ponadto zwiększa się plan wydatków na 

zadania określone w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018  

zgodnie z umową o dofinansowanie  o kwotę 1.593,- zł. 

Dział  900 

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne:  

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej kwota 360.000,- zł.- zadanie to zostało 

zapisane w WPF na lata 2018-2019 r. , ponadto zwiększa się opłaty i składki z tytułu odprowadzenia wód 

opadowych kwota 1.600,- zł, a także zwiększa się zakup materiałów w rozdziale oświetlenie ulic o kwotę 700,- 

zł. 

Dział 926 

Z uwagi na dostosowanie planu do przewidywanych wydatków zwiększa się w rozdziale obiekty sportowe 

zakup energii o kwotę 11.000,- zł.  

 

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dokonuje się zmian w planie 

przychodów i kosztów zakładu o kwotę 108.100,- zł. 


