Zarządzenie Nr 70/2013
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2013
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.159, ze zmianami/ oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240ze zm./
zarządzam, co następuje;
W uchwale Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2013, zmienionej:
Uchwałą Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 roku;
Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku;
Uchwałą Nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013 roku;
Uchwałą Nr XXX/205/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2013 roku;
Uchwałą Nr XXXII/210/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013 roku;
Uchwałą Nr XXXIII/215/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 118 635,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
24 168 893,64 zł, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
23 715 600,64 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
453 293,00 zł
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
3 493 560,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości
441 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 118 635,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
26 186 690,64 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
22 246 824,64 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
3 493 560,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości
441 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012r. wprowadza się zmiany określone załącznikami
Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 roku otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio
załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
.
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UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 70/2013
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 31 lipca 2013 roku
Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 118 635,64 zł. Zmian
dokonano w działach:
- 010 – dokonano korekty planu finansowego z kwoty 473 077 zł na kwotę 473 076,64 zł,
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111-127.2013.7. Po stronie
wydatków dokonano odpowiedniej zmiany.
- 801 - po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Przedszkolu
w Chwałkowie Kościelnym na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla
nauczyciela na zastępstwo – urlop dla poratowania zdrowia oraz w Gimnazjum w Książu
wlkp. na badania okresowe pracowników.
- 852 – zwiększono dochody o kwotę 118 636,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody
Wielkopolskiego w rozdziałach:
1. 85213 – dochody o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej. Wydatki zwiększono o kwotę 1 500,00 zł w tym środki od Wojewody
Wielkopolskiego oraz wkład własny gminy.
2. 85214 – zwiększono dochody kwotę 24 162,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3. 85216 – dochody zwiększono o kwotę 7 360,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 8 880,00 zł w Tm środki
Wojewody Wielkopolskiego i wkład własny Gminy.
4. 85219 – zwiększono o kwotę 5 195,00 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia
( wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) za sprawowanie opieki oraz obsługę tego
zadania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
5. 85295 – zwiększono o kwotę 81 120,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano zmian na zabezpieczenie
zapłaty świadczeń w zakresie dożywiania, zakup wyposażenia kuchni w stołówkach oraz
zapłatę kosztów dowozu posiłków.
Po stronie wydatków dokonano również przeniesień w dziale 852, zgodnie z pismem
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 70/2013
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 31 lipca 2013 roku

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań gminy w 2013 roku

Klasyfikacja
Dział Rozdział

Nazwa

Dotacje

Wydatki

§

OPIS

Kwota

§

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

852

85213

2030

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej

4 220,00

4130

4 220,00

852

85214

2030

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne

105 837,00

3110

105 837,00

852

85216

2030

Zasiłki stałe

36 639,00

3110

36 639,00

852

85219

2030

Ośrodki Pomocy Społecznej

92 700,00

4010

92 700,00

852

85295

2030

Pomoc państwa w zakresie
dożywiania

135 320,00

3110

109 320,00

4110

1 819,00

4120

245,00

4170

17 936,00

4210

6 000,00

3240

66 534,00

854

85415

2030 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
OGÓŁEM

66 534,00
441 250,00
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441 250,00

