
Zarządzenie Nr 121/2010
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 18 listopada 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. 222 ust. 4 i 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;

Zarządzeniem Nr 30/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2010 roku;

Uchwałą Nr XLIV/299/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 czerwca 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 51/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 czerwca 2010 roku;

Uchwałą Nr XLV/301/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 62/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 70/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lipca 2010 roku;

Uchwałą Nr XLVI/312/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010 roku;

Uchwałą Nr XLVII/314/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 września 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 96/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 września 2010 roku;

Uchwałą Nr XLVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 2010 roku;

Uchwałą Nr XLIX/328/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 roku;

dokonuje się następujących zmian:

     § 1. 1.  Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę  69 000,00 zł., 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.



       2. Planowane dochody po zmianach wynoszą  24 188 047,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące w  kwocie        21 754 271,00 zł.,
2) dochody majątkowe w  kwocie     2 433 776,00 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 ustawami w wysokości  3 968 320,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia,

     § 2. 1.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę  69 000,00 zł., 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
       2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą  30 551 228,00 zł., z tego:
1)  wydatki bieżące   w wysokości  20 573 820,00 zł.  w tym;

a)  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań 
zleconych ustawami w wysokości  3 968 320,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8 986 049,00 zł.,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  4 611 366,00 zł.,
d) dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 950 035 zł., określone w załączniku Nr 4 do 
niniejszego zarządzenia.    

      
   § 3. W załącznikach Nr 1, 2 i 4  do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu  Wlkp. 
z  dnia  21  grudnia  2009  roku  wprowadza  się  zmiany określone  załącznikami  Nr   1,  2  i  3   do 
niniejszego zarządzenia.

    § 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 
grudnia 2009 roku otrzymuje nową treść zgodnie z brzmieniem z załącznika Nr 4 do niniejszego 
zarządzenia.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 121/2010

Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 18 listopada 2010  roku

Zwiększono  plan dochodów  i wydatków na rok 2010 o kwotę 69 000,00 zł. 

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-412/10 zwiększono plan w dziale 852 
zadań  zleconych  o  kwotę  69 000  zł.  z  przeznaczeniem  na  wypłacenie  rodzinom  rolniczym 
poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych. Po stronie wydatków dokonano 
odpowiednich zmian w dziale 852, rozdz.85295 § 3110.

Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w 
tym samym dziale min..

- dział 010 –  przeniesiono w kwocie 1 890 zł. - brakujące środki na wypłatę 2% wykonania podatku 
rolnego dla Izb Rolniczych,

- dział 700 przeniesiono środki na  kwotę  5 100 zł. z przeznaczeniem na wyceny biegłego działek w 
celu obliczenia renty planistycznej,

- dział 751 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na zakup papieru,

- dział 801 i 854 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w oświacie po przeliczeniu Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, na zakupy pomocy naukowych  w tym: książek i sprzętu na lekcje WF, zakup 
nowych stolików i krzeseł w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i dla młodzieży o nietypowym 
wzroście oraz szaf, niszczarkę.

- dział 852 – zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi.


