
UZASADNIENIE        

do uchwały Nr IV/36/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2019. 

 

Zmiany w dochodach 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się  o kwotę 2.000,- zł. plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz 

koszty obsługi. 

 

Zmiany w wydatkach 

 

Dział 600 

Proponuje się zmniejszyć zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Rokosowie" o kwotę 

80.000,00 zł a utworzyć nowe zadanie inwestycyjne "Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w 

Rokosowie" na kwotę 80.000,00 zł. 

 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 

o kwotę 2.000,- zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania. 

 

Dział 855 

Na wniosek Kierownika OPS Poniec proponuje się zmniejszyć plan wydatków w rozdziale wspieranie rodziny 

na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.200,- zł. a zwiększyć o kwotę 1.200,- wynagrodzenia bezosobowe-

umowy zlecenia.  

 

Dział  900 

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki 

dotyczące usuwania azbestu winny być sklasyfikowane w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami. Zmniejsza się tym samym rodz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 2320 o kwotę 10.000,- a zwiększa rozdział 

90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 10.000,- zł. 

 

Dział 926 

Proponuje się zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych na wypłaty dla trenerów sportowych w rozdz. 92605 o 

kwotę 58.200,- a zwiększyć dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 

art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego o kwotę 58.200,- zł. 

 
 


