
Zarządzenie Nr 30 /2010 
Burmistrza Książa Wlkp. 

 
z dnia 25 maja 2010 roku 

 
 
 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 
 
     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. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240/  zarządzam co następuje; 
 
 
W uchwale Nr XXXVII/262/09 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 r. w 
sprawie budżetu Gminy na 2010 rok, zmienionej: 
Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lutego 2010 roku; 
Uchwałą Nr XXXIX/271/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010 roku; 
Uchwałą Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2010 roku; 
Uchwałą Nr XLII/284/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku 
dokonuje się następujących zmian: 
 
 
§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr  1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia 
 
§ 2. 1.  Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
       2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą  31 482 418,00 zł., z tego: 
1)  wydatki bieżące   w wysokości  20 009 439,00 zł.  w tym; 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości  9 068 787,00zł., 
b)  świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  4 459 371,00 zł.         
 
§ 3.  Rezerwy po zmianach wynoszą: 

1) rezerwa ogólna w wysokości 122 721,00 zł.; 
2) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł. 

 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do budżetu na rok 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           U Z A S A D N I E N I E 
Zarządzenie Nr 30/2010 

Burmistrza Książa Wlkp. 
 

                                                      z dnia 25 maja 2010  roku 
 
 
Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2010 poprzez przeniesienia  wydatków pomiędzy 
paragrafami tego samego działu  oraz dokonano zmniejszenia rezerwy budżetu z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków własnych gminy -  w  wysokości   20%  do dotacji otrzymanych  z 
budżetu państwa  na  dofinansowanie zadań własnych. Przeniesiono również środki z rezerwy 
celowej  na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na walkę z powodzią oraz wydanie książki 
z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego i zakup statuetek. 
 


