
 

UZASADNIENIE     

do uchwały Nr V/45/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

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

 

Zmiany w dochodach 

Dział 801 

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwotach subwencji wynikających z ustawy 

budżetowej na rok 2019 zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89.444,00  zł. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się  o kwotę 842,- zł. plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki jak również na plan dotacji na 

realizację programu wieloletniego "Posiłek w szkole i domu" o kwotę 26.016,- zł. 

Dział 853 

W związku z nieotrzymaniem środków finansowych w 2018 r i zmianą harmonogramu na realizację projektu 

"Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy 

Poniec" zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 240.165,30 zł. 

Dział 855 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się  o kwotę 137,- zł. plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny  

 

Zmiany w wydatkach 

 

Dział 400 

Udziela się dotacji celowej dla GZWIK Poniec na zakup szafy sterowniczej dla posiadanego zestawu 

hydroforowego  w kwocie 43.000,- zł. 

Dział 600 

Zwiększa się plan wydatków na drogach powiatowych i gminnych na : 

- zakup usług pozostałych - zmiana organizacji ruchu na ul.Rynek kwota 30.000,00 zł , 

- przebudowa chodnika w Szurkowie w kwocie 30.000,- zł 

- przebudowa chodnika w Grodzisku kwota 20.000,- zł 

- przebudowa ul.Szkolnej część II kwota 900.000,- zł 

Dział 700 

W związku z planowanym remontem elewacji budynku przy ul.Rynek 10 w Poniecu zwiększa się usługi 

remontowe o kwotę 20.000,- zł oraz zwiększa o kwotę 15.000,- na usługi pozostałe. 

Ponadto zwiększa się wydatki na wykup gruntów o kwotę 40.000,- zł. 

Dział 710 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,- zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego z 

przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji założeń do planu zaopatrzenia w wodę, energię i gaz dla gminy 

Poniec. 

Dział 750 

Zwiększa się  plan usług pozostałych o kwotę 28.000,- zł na usługi doradztwa w zakresie  koncepcji 

przekształcenia zakładów budżetowych a także zwiększa wynagrodzenia osobowe o kwotę 90.000,- zł z 

przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych oraz zatrudnienie nowych  pracowników Urzędu Miejskiego. 

Dział 801 

Zwiększa się plan wydatków na dopłatę do oddziału przedszkolnego Edukacyjnego Związku Międzygminnego 

Gostkowo- Niepart  o kwotę  21.200,- w związku z uczęszczaniem tam dzieci z terenu Gminy Poniec. 

Dział 852, 855 

Na wniosek Kierownika OPS Poniec zwiększa się plan wydatków na  

- zasiłki celowe kwota 17.000,- zł 

- odpłatność za pobyt w DPS-ach kwota 42.840,- zł, 

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.874,77 zł a także w zakresie wydatków Urzędu Miejskiego na 

prowadzenie punktu wsparcia o kwotę 1.200,- zł. 

- wspieranie rodziny - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.130,96 zł 

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

Poniecu na : 



 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 137,- zł, 

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki kwota 842,- zł 

- na realizację programu wieloletniego " Posiłek w szkole i domu "o kwotę 26.016,- zł.  

Dział 853 

W związku z nieotrzymaniem środków finansowych w 2018 r i zmianą harmonogramu w 2019 r. na realizację 

projektu "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z 

gminy Poniec" zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 240.165,30 zł. 

Dział  900 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej i 

brakująca kwotą w budżecie na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł. a także zwiększa 

się usługi pozostałe z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w kwocie 30.000,- zł. Ponadto zwiększa się zakupy 

w pozostałej działalności z przeznaczeniem na ochronę środowiska w tym ochronę zbiorników wodnych w 

Dzięczynie poprzez zarybienie stawów w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym 

tych zbiorników o kwotę 21.000,- zł. 

Dział 921 

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu z przeznaczeniem na utrzymanie i 

działalność bieżącą świetlic wiejskich na terenie Gminy o kwotę 36.000,- świetlica Łęka Wielka,  także na 

działalność GCK w celu remontu pomieszczenia w siedzibie GCK w kwocie 40.000,- zł.oraz remont korytarzy 

wewnątrz budynku Biblioteki kwota 34.000,- zł 

Dział 926 

Zwiększa się usługi remontowe o kwotę 75.000 zł w pomieszczeniach szatni na stadionie w Poniecu w związku 

ze złożeniem wniosku o dofinansowanie 50% kosztów dofinansowania realizacji projektów w ramach programu 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”. Ponadto zwiększa się usługi pozostałe 

związane z wyrównaniem terenu pod przyszłe boisko przy stadionie sportowym w Poniecu w kwocie 30.000,- 

zł Jak również  zmniejsza się 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 14.000,- zł. 

 

 


