
UCHWAŁA NR XII/  73  /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

 

z dnia 3 października 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 ze zm.)   

 

 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; 

Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 78/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 87/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 lipca 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 99/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 sierpnia 2011 roku; 

Uchwałą Nr XI/62/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2011 roku 

 dokonuje się następujących zmian: 

 

         § 1. 1. Zmniejsza się  planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 46 627,00 zł.,       

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                             25 185 623,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                             21 704 024,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                                          3 481 599,00 zł. 

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości    101 890,00 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                             3 615 330,00 zł. 

 

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 46 627,00zł.,                

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                            29 393 534,00 zł.,  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości                                                21 381 828,00  zł.,  

2) wydatki majątkowe w wysokości                                             8 011 706,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 



 

 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują: 

 

1) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień          

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości    101 890,00 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      3 997 202,00 zł. 

     

            § 3 . Planowane dotacje z budżetu wynoszą 1 836 596,00 zł., zgodnie z  

            załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

     § 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 6  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. 

 

     § 5. Załączniki Nr 3 i 8 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. 

      

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                    w Książu Wlkp.

  

                                                                                          /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Uzasadnienie 

                                                          do Uchwały Nr XII/73 /2011  
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
 
                                                             z dnia 3 października  2011  roku 

Dokonano zmian w budżecie zmniejszając budżet po stronie  dochodów i wydatków  o kwotę           

46 627,00 zł.  

 Zmiany dotyczą: 

1/ Dział 756 – zmniejszenie o kwotę 11 895,00 zł. - rekompensaty utraconych dochodów                           

w podatkach z powodu nie spełnienia wszystkich wymogów, które zakład pracy musi spełnić by być 

zakładem pracy chronionej. 

2/ Dział 801 – zwiększono o kwotę 36 970,00 zł.- dotacje otrzymane z innych gmin na dzieci 

uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy. Po stronie wydatków dokonano zmian 

zmniejszając wydatki własne o kwotę 36 970,00 zł., a zwiększono wydatki jako porozumienia. Plan 

ogółem po zmianach dotyczący dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli nie uległ zmianie 

i wynosi 326 300,00 zł. 

3/ Dział 921- zmniejszono o kwotę 69 953,00 zł. na realizację inwestycji „Przebudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym” po dokonanym przetargu. Po stronie wydatków 

dokonano zmian zmniejszając wydatki z otrzymanej pomocy finansowej o kwotę 78 953,00 zł., 

natomiast zwiększono o kwotę 9 000,00 zł., wydatki ze środków własnych.  

4/ Dział 926 -  zmniejszono  o kwotę 1 749,00 zł. dostosowując wysokość planu do jego wykonania – 

dotyczy najmu kortu na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach. 

 

 Dodatkowo po stronie wydatków dokonano zmian w postaci: 

- w dziale 750 – zwiększono środki ogółem  o kwotę 1 390,00 zł. z tego: zwiększono środki w kwocie  

7 240,00 zł. uwagi na wzrost składek do WOKISS w Poznaniu, Związek Miast Polskich oraz na 

składki ubezpieczenia majątkowego, a zmniejszono środki o kwotę 5 850,00 zł. z promocji                            

z przeznaczeniem do działu 900 na przeglądy gwarancyjne ciągnika.  

- dział 801 - zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. wydatki na zakup energii w budynku po byłej szkole                  

w Mchach oraz dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami w kwocie 120,00 zł. dotyczącego 

funduszu socjalnego w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. 

- w dziale 852 -  przeniesiono środki w kwocie 1 500,00 zł. na przeprowadzenie szkolenia dla 

członków  zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się zadaniem – Przeciwdziałania przemocy               

w rodzinie. 

- w dziale 900  zwiększono środki o kwotę 5 850,00 zł. z przeznaczeniem na dokonanie przeglądów 

gwarancyjnych ciągnika. 

- w dziale 926 - zwiększono wydatki o kwotę 15 086,00 zł. na zakup ławek na tereny rekreacyjne                  

w Książu Wlkp., na energię elektryczną w amfiteatrze, stadionie i Orliku oraz  na zakup sprzętu 

sportowego i nawozów. Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami  – rozdzielono dotacje 

dotyczące finansowania zadań z pożytku publicznego, a wydatkami dotyczącymi finansowania            

z ustawy o sporcie - klub sportowy. 

 

 

 

 

                                                                       Zastępca Burmistrza 

                                                                     /-/ Bogumiła Walczak 

 

 

 

      
 


