
 

 

UZASADNIENIE        

do uchwały Nr VI/56/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

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

 

Zmiany w dochodach 

Dział 751 

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje się plan dotacji celowej na zadanie zlecone 

w wysokości 10.236,- zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  związanych z  przeprowadzeniem wyborów 

do Parlamentu Europejskiego. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się  o kwotę 1000,- zł. plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. 

Dział 854 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 23.699,- zł. plan dotacji 

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

charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.  

Zmiany w wydatkach 

Dział 200 

Zwiększa się plan wydatków usług w rozdziale gospodarki leśnej w związku z planowanymi cięciami 

pielęgnacyjnymi lasu gminnego w kwocie 4.000,- zł. 

Dział 600 

Wprowadza się do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. "Ułożenie nawierzchni bitumicznej w ulicy 

Rynek w Poniecu w kwocie 120.000,- zł.  

Dział 751  

W związku z przyjęciem planu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  

związanych z  przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego tworzy się plan wydatków na ten cel 

w łącznej kwocie 10.236,00 zł. 

 Dział 852 

W związku ze zwiększeniami planów dotacji celowych zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu o 1.000,00 zł. na  wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. 

Ponadto w związku z otrzymaniem przez Gminę dotacji na realizację programu wieloletniego "Posiłek w szkole 

i domu"  i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie wydatków, zmniejsza się o kwotę 13.008,- zł.  plan 

wydatków środków własnych uprzednio zarezerwowanych na to zadanie celem dostosowania określonego 

udziału Gminy Poniec zgodnie z zawartą umową z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim.  

Dział 853 

Na wniosek Kierownika OPS Poniec dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji  

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

gminy Poniec" bez zmian ogólnych kwot wydatków. 

Dział  854 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zwiększa sie plan wydatków na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 23.699,- zł.  
Zwiększa się o kwotę 8.733,04 zł. plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie półkolonii "Zielone Wakacje". Kwota zwiększenia została uzyskana z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu i jako niewykorzystana w roku ubiegłym, zwiększy plan wydatków roku 

bieżącego. 

Dział  900, 921 

Na wnioski sołtysów wsi Bączylas, Rokosowo, Wydawy  wprowadza się zmiany w planie wydatków z 

funduszu soleckiego w tych sołectwach bez zmian ogólnych kwot wydatków. 

Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne "Budowa sceny muzycznej w Bączylesie" o kwotę 1.800,- zł. 

Dział 926 

Zwiększa się usługi remontowe o kwotę 14.000,- na stadionie sportowym  w Poniecu.  

 


