
UZASADNIENIE 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poniec na lata 2018-2032. 

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXVII/291/2018 z dnia 25 września 2018 r., mają na 
celu ujednolicenie WPF na lata 2018-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2018 po 
zmianach wprowadzonych : Uchwałą nr XXXI/248/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. 
Uchwałą nr XXXII/254/2018 z dnia 6 marca 2018 r.,  Uchwałą nr XXXIII/261/2018 z dnia 
28 marca 2018 r., Uchwałą nr XXXIV/266/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 
XXXV/273/2018 z dnia 29 maja 2018r., Uchwałą nr XXXVI/275/2018 z dnia 26 czerwca 
2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 294/2018 z 29.06.2018 r.,  nr 305/2018 z 
17.07.208r., nr 315/2018 z 6.08.2018 r., nr 324/2018 z 31.08.2018 r.  

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032: 

Zmniejszenie dochodów w 2018 r. -766 489,28 zł 

w tym:  

Zmniejszenie dochodów bieżących -846 477,07 zł 

Zwiększenie dochodów majątkowych 79 987,79 zł 

Zmniejszenie wydatków w 2018 r. -96 308,52 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 224 148,36 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych -320 456,88 zł 

Deficyt (plan) po zmianach -897 744,89 zł 

Zwiększenie przychodów 670 180,76 zł 

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: 

 1) Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze stanicą harcerską 
("Stawy Dzięczyńskie") - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o 18 000 zł. 
Stosownie do zmian w limitach wydatków na poszczególne lata zmnieszono limit 
zobowiązań oraz łączne nakłady. (W ramach tego przedsięwzięcia złożono w 2018 r., 
wniosek o dofinansowanie - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, 
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.); 
 
        2) Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na realizację 
projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - Zwiększono limit wydatków na 2020 
rok o 600 000 zł. Stosownie do zmian w limitach wydatków na poszczególne lata 
zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady.(W ramach tego przedsięwzięcia 
Gminne Centrum Kultury w Poniecu otrzymało dofinansowanie z programu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych tejże inwestycji). 

 3) Przebudowa ulicy Szkolnej w Poniecu. - W związku z podziałem zadania pn.  
Przebudowa ulicy Szkolnej w Poniecu na dwie części, usunięto zadanie z załącznika 2 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2022. Zadanie 
zostanie zakończone w 2018 roku jako zadanie jednoroczne.  
 

 Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2  do niniejszej uchwały. 

 

 


