UCHWAŁA NR X/ 54 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 20 czerwca 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;
Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 42/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2011 roku
dokonuje się następujących zmian:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 138 592,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
25 116 773,00 zł., w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
21 339 418,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
3 777 355,00 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
3 515 264,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 64 424,00zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
29 324 684,00 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
21 017 222,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości
8 307 462,00 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 3 515 264,00 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 części związanej z realizacją zadań jednostek
samorządu terytorialnego w wysokości
4 220 222,00 zł.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 207 911,00 zł. Zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu innych rozliczeń

krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
5 549 611,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych innych papierów wartościowych w kwocie
4 400 000,00 zł.
W tym na pokrycie występującego w ciągu roku
Przejściowego deficytu budżetu w kwocie
300 000,00 zł.
§ 6. § 11 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„ b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych
w wysokości
4 100 000,00 zł.”
§ 7. 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.
§ 8. Załączniki Nr 3 i 7 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników
Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/ 54 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 138 592,00 zł. z tego dochody bieżące
zwiększono o kwotę 72 342,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 66 250,00 zł. Zmiany dotyczą:
1) Dział 010 zwiększono o kwotę 302,00 zł. – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr
FB.I-8.3111-119/11 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.
2) Dział 600 zwiększono o kwotę 66 250,00 zł. , zgodnie z umową pomiędzy gmina Książ Wlkp.,
a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w poznaniu na dofinansowanie budowy – przebudowy - dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w obrębie Sroczewa i Świączynia. Odpowiednich zmian dokonano po
stronie wydatków w zadaniu „Budowy dróg gminnych”.
3) Dział 756 zwiększono o kwotę 67 440,00 zł. – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od
spadków i darowizn.
4) Dział 801 – zwiększono o kwotę 4 600,00 zł. – wpłata jako darowizna dla zespołu Szkół w
Mchach na zakup traktorka- kosiarki w celu utrzymania boiska szkolnego i placu zabaw.
Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 64 424 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę
29 152,00 zł., a zadania inwestycyjne zmniejszono o kwotę 93 576,00 zł. Zmiany dokonano w
działach:
1) Dział 010 zwiększono o kwotę 302,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku
akcyzowego dla rolników .
2) Dział 600 zmniejszono o kwotę 224 646,00 zł. z tytułu;
- zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa płyty Placu Kosynierów- rynku
miejskiego –w Książu Wlkp. o kwotę 690 896,00 zł., po przeprowadzonym przetargu na
roboty,
- zwiększono o kwotę 400 000,00 zł. - zadanie pn. „ Budowa dróg gminnych Radoszkowo
Drugie”,
- zwiększono o kwotę 66 250,00 zł.- zadanie pn. „Budowa dróg gminnych na wsiach’.
3) Dział 700 – zwiększono o kwotę 50 324,00 zł. z tego 8 000,00 zł. na wykonanie
tablic informacyjnych oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej obiektów
użyteczności publicznych oraz kwotę 42 324,00 zł. „ termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – w miejscowości Książ Wlkp. – zamówienie dodatkowe”.
4) Dział 750 – zwiększono o kwotę 16 500,00 zł. zwiększono środki na składki
ubezpieczenia majątku, komunikacyjnego po podpisaniu umowy na wszystkie ubezpieczenia z
Ubezpieczycielem jako Gmina Książ Wlkp. – reprezentująca wszystkie jednostki budżetowe.

5) Dział 754 – przeniesiono kwotę 3 000,00 zł. do działu 750 na ubezpieczenia.
6) Dział 801 zwiększono o kwotę 82 856,00 zł. z tego:
- zmniejszono § 4210 o kwotę 1 390,00 zł. na zakup kosiarki – traktorka w Zespole szkół
Mchy,
- zwiększono § 6050 o kwotę 82 756,00 zł. inwestycję pn.”Adaptacja pomieszczeń piwnic
w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. na pomieszczenia edukacyjne i sanitariaty dla
uczniów klas I-III” po otrzymaniu dokumentacji,
- w§ 6060- zaplanowano zakup kosiarki- traktorka dla Zespołu Szkół w Mchach,
- zmniejszono § 4430 o kwotę 4 500,00 zł. i przeniesiono do 4430 w dziale 750,
- rozdz. 80101 § 4350 i 4430 zmniejszono o kwotę 1 300,00 zł., a zwiększono rozdz.
80146 § 4410 o kwotę 1 300,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
kształcenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym,
- zmniejszono rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 1 170,00 zł., a zwiększono rozdz.80195 §
4170 o kwotę 1 170,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z komisją
egzaminacyjno-kwalifikacyjną o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.
7) Dział 900, 921 dokonano przeniesienia kwot do działu 750 do § 4430.
8) Dziale 926 zwiększono o kwotę 22 240,00 zł. zakup sprzętu na boisko orlik, demontaż
kładki, oraz dodatkowe prace porządkowe, wywóz śmieci nie zaplanowane w pierwszej
uchwale budżetowej na rok 2011.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

