UCHWAŁA NR VII/ 33 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 4 kwietnia 2011 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011 – 2021.
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021, zmienionej: Uchwałą Nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011
roku
załącznik Nr 3 otrzymuje nową treść w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały poprzez:
1) w pozycji Przedsięwzięcia pkt.1 lit c – wydatki bieżące w kolumnie limit zobowiązań zmniejszenie o kwotę 1 499 321,00 zł.
dotyczącego przedsięwzięcia pn.”Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną – wymiana lamp na energooszczędne – Poprawa jakości i
efektywności oświetlenia” . Limit zobowiązań ogółem po zmianach wynosi 7 690 931,00 zł.,
2) w pozycji Przedsięwzięcia pkt.1 lit. c – wydatki majątkowe zmianę nazwy przedsięwzięcia z „ Wkład finansowy do spółki –Budowa
wysypiska śmieci w Witaszyczkach – Poprawa ochrony środowiska” na „ Program. Rozbudowa Zakładu Odpadów Jarocin. Cel:
Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych
porozumieniem. Wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z. o. o. w Jarocinie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/ 33
/2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 4 kwietnia 2011 roku
Konieczność zmiany załącznika Nr 3 spowodowana została w odniesieniu do art. 226 ust.3 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych ustalono
limitu zobowiązań w wyższym zakresie, gdyż w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „ Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną – wymiana
lamp na energooszczędne. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia” ustalono limit zobowiązań na kwotę 1 499 321 zł., a z uwagi na fakt, że
w dniu 10.12.2008 roku podpisano umowę z wykonawcą w pozycji limit zobowiązań należy wpisać kwotę 0 zł.
Ze względu, że projekt „ Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie” realizowany będzie z funduszu spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Piorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1.:
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych należy
ujednolicić odpowiednie zapisy w WPF gmin należących do Porozumienia dotyczące nazwy niniejszego przedsięwzięcia.
Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/ 33 /2011

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 4 kwietnia 2011 roku

Rozdział

Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
od

Przedsięwzięcia ogółem

do

Łączne nakłady
finansowe

10 253 140,00

- wydatki bieżące

2 208 380,00

- wydatki majątkowe

8 044 760,00

1) programy, projekty lub zadania (razem)

10 253 140,00

- wydatki bieżące

2 208 380,00

- wydatki majątkowe

8 044 760,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

0,00

- wydatki bieżące

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

0,00

- wydatki bieżące

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
- wydatki bieżące

10 253 140,00

2 208 380,00

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną - wymiana lamp na enerooszczędne - Poprawa jakości
i efektywności oświetlenia

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2009

2014

- wydatki majątkowe

2 208 380,00

8 044 760,00

Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie - Poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2008

2015

2 596 000,00

Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. ul. Polna i Leśna - Poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2011

2014

730 000,00

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp. - Odprowadzenie wód opadowych
poza teren osiedli

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2011

2014

230 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp. - Podłączenie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe do oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2011

2013

300 000,0

Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Wodociągowanie terenów pod budownictwa
mieszkaniowe

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2010

2013

430 200,00

Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. - Unowocześnienie systemu
oświewtlenia drogowego

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2008

2013

436 560,00

Program.Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Cel. Zagospodarowanie i nadzór
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych
Porozumieniem wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2011

2014

1 122 000,00

Rekultywacja wysypiska śmieci we Włościejewkach - Poprawa ochrony środowiska

Urząd Miejski w Książu Wlkp

2010

2013

2 200 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w
okresie dłuższym niż rok

0,00

- wydatki bieżące

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

0,00

- wydatki bieżące

0,00

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

