UCHWAŁA NR VI/23 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art.
236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
W uchwale Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2011 , wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 905 693,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
24 058 842,00 zł., w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
20 834 217,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
3 224 625,00 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości
285 559,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 188 345,00 zł.,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64 920,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 905 693,00zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.
Planowane wydatki po zmianach wynoszą
28 469 769,00 zł.,
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
20 530 211,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości
7 939 558,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 285 559,00
zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 911 118,00 zł.,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64 920,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1
i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki Nr 3, 5 i 6 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio
załączników Nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/23 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 lutego 2011 roku
Dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 905 693,00 zł. z tego dochody bieżące
zwiększono o kwotę 92 870,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 812 823,00 zł. Zmiany dotyczą:
1. Dział 600 zwiększono o kwotę 527 464,00 zł. z tego:
a) kwota 34 754,00 zł., zgodnie z porozumieniem między Powiatem Śremskim, a gminą
Książ Wlkp. z przeznaczeniem na przejęcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie
miasta Książ Wlkp. przez gminę Książ Wlkp.,
b)
kwota 492 710,00 zł., zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 „ Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW
na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa płyty Palcu Kosynierów ( rynku
miejskiego) w Książu Wlkp.”.
2. Dział 852 zwiększono o kwotę 65 700,00 zł. pismem Nr FB.I-3.3010-18/10/11
Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wieloletni program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3. Dział 921 zwiększono o kwotę 320 113,00 zł., zgodnie z podpisana umową z dnia
1.02.2011 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a gminą Książ Wlkp.
o przyznanie pomocy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Chwałkowie Kościelnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
4. Dział 758 zmniejszono o kwotę 7 584,00 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr
ST3/4820/2/2011 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnejzmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej na rok 2011.
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 905 693,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę
293 481,00 zł., a zadania inwestycyjne o kwotę 612 212,00 zł. Zmiany dokonano w działach:
1) Dział 600 – zwiększenie o kwotę 34 754,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg
powiatowych w mieście Książ Wlkp. oraz o kwotę 492 710,00 zł., na „ Przebudowę płyty
Palcu Kosynierów ( rynku miejskiego w Książu Wlkp.”. Dokonano również przeniesienia
pomiędzy paragrafami środków własnych dotyczące niniejszej inwestycji.
2) Dział 700 zwiększono o kwotę 94 502,00 zł z uwagi na aktualizację kosztorysów
inwestorskich na zadanie pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
miejscowości Książ Wlkp.”. oraz ujęcie kosztów nadzoru inwestorskiego i kosztów
dotyczących informacji i promocji projektu.
3) Dział 852 – zwiększono o kwotę 67 024,00 zł. z tego 65 700,00 zł. na dożywianie
podopiecznych, dzieci i uczni prze Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz 1324,00

zł. przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego gminy Książ Wlkp. na zadania własne
( do wysokości 20%).
4) Dział 801 – zwiększono o kwotę 149 703,00 zł. w tym 72 914,00 zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz 76 789,00 zł.
z przeznaczeniem na remonty szkół.
5) Dział 853 – wprowadzono kwotę 42 000,00 zł. na wypłaty wynagrodzeń dla
pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jako
przejściowe finansowanie części wydatków do czasu podpisania aneksu do umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Program niniejszy jest realizowany w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pn. ‘Barwny horyzont”.
6) Dział 900 zwiększono o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie nowego
zadania pn. „Adaptacja części kotłowni na garaż”.
7) Dział 921 – dokonano przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami dotyczący inwestycji
pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym” z tytułu podpisania umowy
o przyznanie pomocy od Samorządu Województwa w ramach programu PROW. Łączna kwota
planowanych wydatków wynosi 510 000,00 zł.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

