UCHWAŁA NR X/ 53 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 20 czerwca 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 20112021, zmienionej
Uchwałą Nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011 rok;
Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Z dnia 4 kwietnia 2011 roku
dokonuje się następujących zmian:
1) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian w zakresie określonym w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Załączniki Nr 1 i 3 do Uchwały Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24
stycznia 2011 roku po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3 otrzymują nową
treść w brzmieniu określonym odpowiednio załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/ 53 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Konieczność zmiany załącznika Nr 1 spowodowana została tym, że dokonano zmian w
roku 2011:
1) Dochodów bieżących i majątkowych na kwotę 1 963 624,00 zł.,
2) Wydatki bieżące zwiększono na kwotę 780 492,00 zł.,
3) Wydatki majątkowe zwiększono na kwotę 980 116,00 zł. w tym: zwiększono wydatki
na przedsięwzięcia o kwotę 400 000,00 zł.,
4) Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych na kwotę 1 449 611,00 zł.,
5) Przychody i kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 652 627,00 zł., oraz wprowadzono
kwotę wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 169
ust.3 starej ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 261 700,00 z tytułu pożyczki
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6) Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów zmniejszył się o
0,53%
7) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art.
169 sufp zmniejszył się o 5,55%
8) Zadłużenie / dochody ogółem – max 60% z art.. 170 sufp zmniejszył się o 9,79%
9) Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 203 016,00 zł.
W latach 2013 do 2021 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą
zmniejszeniem zadłużenia tj. zmiany emisji i wykupu obligacji komunalnych oraz zmiany
wysokości odsetek od zobowiązań ( obsługa długu).
Zmniejszenie zadłużenia ( rozchodów i na obsługę długu) pozwoliło na zwiększenie
wydatków majątkowych w latach 2013 do 2021.
W załączniku Nr 2 dokonano zmiany w pozycji „przychody” ze względu na zmniejszenie
przychodów budżetu o kwotę 1 652 627 zł. W roku 2011 zmieniono emisję obligacji
komunalnych z kwoty 5 752 627 na kwotę 4 100 000 zł. na pokrycie planowanego deficytu
budżetu Gminy Książ Wlkp. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
Wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w wysokości 1 449 611 zł.
W załączniku Nr 3 dokonano zmian w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn
„Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie – Poprawa układu komunikacyjnego w postaci
zwiększenia limitu w 2011 roku o kwotę 400 000,00 zł., a zmniejszenie limitu w roku 2015 o
kwotę 400 000,00 zł.

Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

