
 

UZASADNIENIE        

do uchwały Nr VII/62/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

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

 

Zmiany w dochodach 

Dział 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji celowej na zadania zlecone 

o kwotę 7.571,17 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy roku 2019. 

Dział 750 

Zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.000,- zł., co ma związek z dochodami z 

odzyskanego VAT-u. 

Dział 756 

W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,- zł. 

Dział 855 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się  o kwotę 136,- zł. plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 

Dział 853 

W związku z zmianą harmonogramu  realizacji projektu "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia 

osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec" zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 

266.419,96 zł. 

 

 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Zwiększa się  plan wydatków usług w rozdziale melioracje wodne w związku z planowanym wyczyszczeniem 

stawu gminnego w Janiszewie w kwocie 12.000,- zł. 

Ponadto zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 7.571,17 zł. zgodnie z przeznaczeniem przyznanej dotacji 

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

Dział 600 

Dokonuje się  zmian w planie wydatków rozdziałów drogi gminne i powiatowe :  

- zmniejsza się zadanie inwestycyjne -" Budowa odcinka chodnika w Śmiłowie" o kwotę 30.000,- zł.; 

- zwiększa się usługi remontowe na drogi gminne o kwotę 18.000,- zł, 

- zwiększa się usługi pozostałe na drogach gminnych  ogółem w kwocie 105.000,- tj. na : 

   * dokumentację projektową drogi przy ul. Krobskiej (od strony Banku do ul. Bojanowskiej) kwota 44.000,- 

   * dokumentację projektową osiedla Berlinek I i II  kwota 11.000,- 

   * kruszenie gruzu w ogólnej kwocie 35.000,- zł.  

   * bieżące utrzymanie dróg 15.000,- zł. 

Dział 700 

W związku z planowanymi remontami budynków tj. elewacji budynków, dachów, kominów przy ul.Marszałka 

Focha 3, Respądka oraz ul. Krobska 45 w Poniecu,  zwiększa się usługi remontowe o kwotę 53.300,- zł, zakupy 

o kwotę 28.500,- oraz usługi na wykonanie okien w budynku przy ul. Drożdżyńskiego 13 o kwotę 2.000,- oraz 

pozostałe  usługi w kwocie 18.200,- na koszty podziałów działek, zapisów notarialnych i ogłoszeń w prasie. 

Dział 750 

W związku ze zwiększonymi kosztami egzekucji komorniczej i kosztami komorniczymi zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 40.000,- zł.  

Dział 754 

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zwiększa się plan pomocy finansowej dla tej Jednostki o 

kwotę  20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego. 

Dział 758 

W związku z wnioskiem Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wsparcie rozwoju 

małej i średniej przedsiębiorczości poprzez udzielanie kredytów i pożyczek finansowych dla podmiotów 

gospodarczych, zwiększa się udziały Gminy Poniec jako udziałowca o kolejne trzy udziały o wartości 30.000,00 

zł . 



Dział 801 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę ogółem 144.000,- zł. dla : 

- Szkoły Podstawowej w Poniecu kwota 60.000,- zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów, wymianę lamp i 

malowanie sal i korytarzy w budynku  szkoły podstawowej klas 1-3 kwota 40.000,- oraz zakup dodatkowych 

kompletów podręczników dla uczniów klas I-III    jako pierwszy element przystosowania szkoły do technologii 

informacyjno-komunikacyjnej w celu odciążenia plecaków uczniów kwota 13.000,- zł. oraz kwotę 7.000,- na 

wypłaty stypendiów dla uczniów. 

- Szkoły Podstawowej  w Żytowiecku kwota 84.000,- zł., z przeznaczeniem na wdrożenie technologii 

informacyjno - komunikacyjnej tj. zakup dodatkowych kompletów podręczników dla uczniów klas I-III kwota 

5.700,- , zakup 3 interaktywnych monitorów dotykowych kwota 24.000,- usługi informatyczne w tym 

wydzielenie sieci wi-fi dla uczniów 7.300,- oraz usługi remontowe z tym związane kwota 7.000,- zł, a także na 

wykonanie dokumentacji projektowej- remont w szkole podstawowej w Żytowiecku  kwota 40.000,- zł. 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Przedszkola o kwotę ogółem 20.000,- zł. dla : 

Przedszkola w Łęce Wielkiej kwota 20.000,- zł., z przeznaczeniem na malowanie korytarzy i klatki schodowej 

w Przedszkolu. 

Ponadto zmniejsza się plan wydatków tegoż rozdziału ogółem o kwotę 301.003,- zł. jako środki własne 

uprzednio zarezerwowane w projekcie budżetu 2019 dotyczące realizacji własnych zadań bieżących z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.  

Dział 851, 854 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie powodując zwiększenia 

wydatków ogółem w tym zakresie. Zmiany  mają na celu dostosowanie planu wydatków do realizacji 

zaplanowanych zadań i  przeprowadzenie tegorocznej akcji "Zielone Wakacje". Ponadto w rozdziale kolonie i 

obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, zwiększa się plan wydatków na 

przeprowadzenie półkolonii rekreacyjnych w Gminie Poniec w okresie wakacji kwota 6.000,- zł. 

Dział 852 

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 

W związku z zmianą harmonogramu  realizacji projektu "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia 

osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec" zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 

266.419,96 zł. 

Dział  855 

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

Poniecu o 136,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.  

Dział  900,921 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Miechcin oraz Szurkowo bez 

zmian ogólnych kwot wydatków. 

Ponadto zmniejsza się o  kwotę 11.914,-  paragraf zakupów sołectwa Rokosowo a zwiększa się paragraf  

inwestycyjny - Zakup traktorka-kosiarki kwota 11.914,- zł. 

Zwiększa się w rozdziale 90095 zadania inwestycyjne - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w 

Żytowiecku kwota 40.000,- zł.  

 

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec i załączniku nr 7  zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr VII/62/2019 z dnia 29.05.2019 r.,  zgodnie ze wskazaniem Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu  i podjętej  Uchwały Nr 9/572/2019 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019. 


