UCHWAŁA NR VII/ 34 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 4 kwietnia 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, zmienionej
Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2011 roku,
dokonuje się następujących zmian:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 518 050,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
24 587 347,00 zł., w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
20 876 242,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
3 711 105,00 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
3 204 521,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 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
3 694 395,00 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 518 050,00zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
28 998 274,00 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
20 597 236,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości
8 401 038,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 3 204 521,00 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 3. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1,
2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załącznika
Nr 3 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 VII/ 34 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 4 kwietnia 2011 roku
Dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 518 050,00 zł. z tego dochody
bieżące zwiększono o kwotę 31 570,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 486 480,00 zł.
Zmiany dotyczą:
1) Dział 010 zwiększono o kwotę 19 570,00 zł. – pomoc finansowa na realizację operacji
w ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 4.1.” Wdrożenie lokalnych strategii
rozwoju” z zakresu małych projektów pn. „600 lat Książa Wlkp., czyli o tym, jak
przeszłość prowadzi do przyszłości”. Realizowano w roku 2010.
2) Dział 710 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł. dokonano darowizny na realizację zmian
w studium zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chrząstowo.
3) Dział 926 zwiększono o kwotę 486 480,00 zł. – pomoc finansowa dotycząca realizacji
inwestycji pn. „ Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.” w
ramach Odnowy i Rozwój Wsi. Realizacja inwestycji była w roku 2010.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 518 050,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono o
kwotę 56 570,00 zł., a zadania inwestycyjne o kwotę 461 480,00 zł. Zmiany dokonano w
działach:
1) Dział 700 zwiększono o kwotę 348 005,00 zł. z przeznaczeniem na zakup
gruntów .
2) Dział 710 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zmianę
studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chrząstowo.
3) Dział 750 – zwiększono o kwotę 54 873,00 zł. z tego 1 788,00 zł.
przeliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 19 570,00 zł. z
przeznaczeniem na promocję gminy oraz kwotę 33 475,00 zł. z przeznaczeniem na
zakup oprogramowania zarządzanie drogami wraz z inwentaryzacją dróg gminnych i
fotorejestracją pasa drogowego.
4) Dział 801 – zwiększono o kwotę 80 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pod
nazwą „adaptacja pomieszczeń piwnic w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. na
pomieszczenia edukacyjne oraz sanitariaty dla uczniów klas I-III”.
5) Dział 852- przeniesienia pomiędzy paragrafami dotyczących świadczeń
rodzinnych oraz utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
6) Dział 900 zwiększono o kwotę 23 132,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie
usługi związanej z iluminacjami świetlnymi miasta Książ Wlkp.
7) W dziale 900, 750 i 926 dokonano przeliczeń odpisów dotyczących
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

