
 

UZASADNIENIE        

do uchwały Nr VIII/79/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

 

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

 

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 754 

Zgodnie z Uchwałą nr VII/53/19 Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia Gminie Poniec pomocy 

finansowej na zakup sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek straży pożarnej 

zwiększa się plan dochodów dotacji celowych w rozdziale 75412 o kwotę 2.000,- zł 

Dział 801 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 55.949,39 zł. plan dotacji 

celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 

 

Zmiany w wydatkach 

 

Dział 600 

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

- zwiększa usługi pozostałe na drogach powiatowych o kwotę 11.500,- 

- zmniejsza się zadanie inwestycyjne -" Przebudowa ul. Szkolnej " o kwotę 50.000,- zł.; 

- zwiększa się usługi remontowe na drogi gminne o kwotę 25.000,- zł,- naprawa chodników i studzienek 

kanalizacyjnych w obrębie Ponieca  

- zwiększa się usługi pozostałe na drogach gminnych  ogółem w kwocie 20.000,- tj.  bieżące utrzymanie dróg i 

chodników 20.000,- zł. 

Ponadto dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wsi Drzewce zmniejszając zakupy o kwotę 557,53 oraz 

usługi o kwotę 300,- zł w rozdziale drogi gminne. 

Dział 750 

Zwiększa się plan wydatków na rozdział rady gmin ogółem o kwotę 9.000,-  w związku z planowanym 

zakupem i montażem systemu nagłaśniającego do obsługi sesji rady. Ponadto zwiększa się usługi pozostałe z 

przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę 25.000,- zł. 

Dział 754 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Gostyńskiego zwiększa się plan wydatków na zakup  

sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek straży pożarnej w kwocie 2.000,- zł. 

Ponadto na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu udziela się dofinansowania 

na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych w kwocie 3.000,- , które ma służyć jako narzędzie 

edukacyjne w obszarze prewencji społecznej. 

Dział 801,854 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe zwiększa się plan wydatków SP Poniec  o kwotę 37.961,55zł. oraz SP Żytowiecko o 

kwotę 17.433,90 zł. Ponadto na wniosek Dyrektora SP Poniec zmniejsza się zakupy i usługi w ogólnej kwocie 

40.000,- a zwiększa o tą kwotę plan wydatków usług remontowych, a także zmniejsza się zakup pomocy 

dydaktycznych o kwotę 2.740,- zł a zwiększa rozdział pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów o tą samą kwotę 2.740,- zł. 

Zwiększa się również plan wydatków w SP Żytowiecko z przeznaczeniem na zakup energii o kwotę 10.000,-zł. 

a zmniejsza plan wynagrodzeń o tą samą kwotę 10.000,- zł. 

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". 

Dział 852 

Na wniosek Kierownika OPS Poniec zmniejsza się plan wydatków w rozdziale domy pomocy społecznej o 

kwotę 10.000,- zł a zwiększa o kwotę 5.000,- utrzymanie OPS z przeznaczeniem na zakup materiałów i 

wyposażenia oraz plan wydatków rozdziału pozostała działalność w kwocie 5.000,- zł. 

 



Dział  900,921,926 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Drzewce, Łęka Wielka i 

Bączylas bez zmian ogólnych kwot wydatków. 

Ponadto zwiększa sie plan wydatków na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom o kwotę 67.900,- zł a także zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w 

zakresie kultury sportowej o kwotę 7.700,- zł. 

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na remont szatni 

na stadionie miejskim w Poniecu w ramach programu "Szatnia na medal" zwiększa się plan wydatków o kwotę 

70.000,- zł. celem zabezpieczenia całości realizowanego  zadania ze środków własnych.  

 

 

Zakłady budżetowe 

W związku z Uchwałą nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie połączenia 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Poniec- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Poniecu z/s w Drzewcach i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu, dokonuje sie zmian w 

planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych tworząc jeden plan przychodów i kosztów dla Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s Drzewce zgodnie z załącznikiem  nr 7 do powyższej Uchwały 

nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 czerwca 2019 r. Załącznik ten będzie obowiązywał od dnia 

1 lipca 2019 r. 


