
Zarządzenie Nr  55/2009
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

     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. 165, art. 188  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku  o  finansach  publicznych  /  Dz.  U.  z  2005  r  Nr  249  poz.  2104  ze  zm./  i  §  12  Uchwały 
XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008  roku w sprawie budżetu 
gminy na rok 2009 zarządzam co następuje;

W uchwale Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku w 
sprawie budżetu gminy na rok 2009,zmienionej
Uchwałą Nr XXIX/194/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 marca 2009 roku;
Zarządzeniem Nr 32/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2009 roku;
Uchwałą Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku;
Uchwałą Nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2009 roku

 wprowadza się następujące zmiany; 

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 5 040 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.
       2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20 979 127 zł. z tego:
          1) dochody bieżące w kwocie 20 113 775 zł,
          2) dochody majątkowe w kwocie 865 352 zł.
        3. Dochody o których mowa w ust. 2  obejmują:
           a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w kwocie 3 513 046 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 5 040 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.
      2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23 675 527 zł.
      3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
        1) wydatki bieżące w kwocie 17 841 027 zł. z tego:
          a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w kwocie 3 513 046 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.
          b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 112 310 zł.
 § 3. W załącznikach Nr  1, 2, 4 do Uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 
dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się zmiany określone 
załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2009.



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr  55/2009
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 2 czerwca 2009 roku

    Dochody i wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 5 040 zł. na podstawie pisma z 
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS 3101-20/09 z przeznaczeniem na 
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
  Po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale 926, rozdz.92695 z 
przeznaczeniem na wydatki, jak:
- zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw dla dzieci ( huśtawka, karuzela, bujak podwójny i 
pojedyńczy,
- zatrudnienie ratowników na sezon letni 2009 przy kąpielisku w Jarosławkach oraz pracowników 
w celu utrzymania porządku, napraw sprzętu, pomostu i pola namiotowego,
- zapłata kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Wojewody Wielkopolskiego po umorzeniu 
postępowania w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego do Sądu Administracyjnego na 
uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp.


