
UCHWAŁA  NR XXXI/ 208  /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

          
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 
2008 r. w sprawie zatwierdzenia  zestawienia  przychodów i  wydatków gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art.29 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ oraz  art.420 w 
związku z art.401 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 ze zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/189/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 
dnia   30  grudnia  2008  roku  w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków 
gminnego  funduszu  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  na  rok  2008,  stanowiącym  Plan 
przychodów i wydatków funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wprowadza się następujące zmiany w wydatkach: 

a) § 4210 zmniejsza się o kwotę 3 000 zł do kwoty 4 000 zł,;
b) § 4300 zmniejsza się o kwotę 16 424 do kwoty 17 576 zł,;
c) dodaje się § 2440 w kwocie 10 000 zł,;
d) dodaje sie § 3030 w kwocie 17 184 zł,;
e) dodaje się § 4580 w kwocie 2 240 zł.;
f) § 6110 zmniejsza się o kwotę 10 000 zł do kwoty 614 753 zł.

2.  Zestawienie  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej  po dokonanych zmianach określa załącznik do niniejszej uchwały.

      
        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

        § 3. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         2. Uchwała podlega ogłoszeniu na  tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim  
              w Książu Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                     Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak



                                                                          Załącznik   
                                     do Uchwały Nr XXXI/208/2009
                                     Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                     z dnia 27 kwietnia 2009 roku 
                 

                          Plan przychodów i wydatków funduszu celowego 
            ---------------------------------------------- 
         Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
       --------------------------------------------------------- 
Przychody 
========= 
stan środków obrotowych na 1.01.2009              661 753,00
--------------------------------------------------------------- 
plan przychodów                                    30 000,00 
--------------------------------------------------------------- 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
          środowiska                               30 000,00
================================================================
rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i
               Gospodarki Wodnej                   30 000,00
---------------------------------------------------------------- 
                                
§ 0690 Wpływy z różnych opłat                      30 000,00
---------------------------------------------------------------- 

ogółem                                            691 753,00
                                               =============
Wydatki 
========== 

Plan wydatków ogółem                             690 753,00 
--------------------------------------------------------------- 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
          środowiska                             690 753,00
================================================================
rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i
               Gospodarki Wodnej                 690 753,00
---------------------------------------------------------------- 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia              4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych                    17 576,00
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na 
       realizację zadań bieżących dla jednostek
       sektora finansów publicznych               10 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     17 184,00
§ 4580 Pozostałe odsetki                           2 240,00 
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy
       celowych                                  614 753,00
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie 
       lub dofinansowanie kosztów realizacji
       inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
       jednostek niezaliczanych do sektora
       finansów publicznych                       25 000,00
----------------------------------------------------------------
stan środków obrotowych na koniec roku             1 000,00
----------------------------------------------------------------
ogółem;                                          691 753,00
                                                =============

                                                                                     Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak



    

   Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXXI/ 208 /2009  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku

        W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/189/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  30 
grudnia  2008  roku  w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków  gminnego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009  dokonano przesunięć pomiędzy 
paragrafami wydatków:

1. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotacje przekazane 
z  funduszu  celowego  na  realizację  zadania  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Śremie  w 
wysokości    10  000  zł  jako  dofinansowanie  przedsięwzięcia  „Likwidacji  wyrobów 
zawierających azbest”.

2. Zmniejszono § 4300  o kwotę 16 424 zł i  4210 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę zwrotu opłaty za wycięcie drzewa w wysokości 17 184 zł oraz odsetek w wysokości 
2 240 zł. Opłata niniejsza uznana została jako niesłusznie pobrana ( SKO uchyliło decyzję 
gminy Książ Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007 roku w części dotyczącej  zobowiązania do 
wpłaty opłaty za wycięcie drzewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia).

 

                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                   /-/ Teofil Marciniak


