
UCHWAŁA  NR XIII/ 79  /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

 z dnia  24 października 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 rok; 

Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011 roku; 

Uchwałą Nr X/53/2011 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku 

dokonuje się następujących zmian: 

 

1) Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 otrzymuje 

brzmienie, zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2) Załącznik Nr 3 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF  otrzymuje brzmienie, zgodnie z  

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 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 XIII/ 79  /2011 

 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                         z dnia 24 października 2011 roku 

 

        Konieczność zmiany załącznika  Nr 1 spowodowana została tym, że dokonano zmian w 

roku 2011w wyniku zmian przyjętych w budżecie i dotyczą: 

1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 236 628,00 zł., 

2) Wydatki bieżące zwiększono na kwotę 512 384,00 zł., 

3) Wydatki majątkowe zmniejszono o  kwotę 275 756,00 zł. w tym ze sprzedaży majątku 

Gminy zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. 

4) Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych 

obligacji) zwiększono o kwotę 517 384,00 zł. 

5) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 77 136,00 

zł. (  w WPF do wynagrodzeń liczone są wynagrodzenia z działu 853-85395 oraz w 

dziale 801-80101 z paragrafami z końcówką 7 i 9). 

6) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 251 177,00 

zł. ( brano pod uwagę rozdział 75022 i 75023). 

7) Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami oraz środki do dyspozycji w 2011 roku 

zmniejszono o kwotę 280 756,00 zł., 

8) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 280 756,00 zł. w 2011 roku, 

9) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zmniejszono w roku 2013            

o kwotę  389 072,00 zł., 

10) Wydatki bieżące razem (2+7b) zwiększono w roku 2011 o kwotę 517 384,00 zł., 

11) Wydatki ogółem  ( 10+19) zwiększono  o kwotę 236 628,00 zł., 

12) Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł., 

     

Konieczność zmiany załącznika Nr 3 -  Wykaz przedsięwzięć – c) programy, projekty lub 

zadania pozostałe –  dokonano zmian w postaci: 

1. Zmiany nazwy przedsięwzięcia z „ Rekultywacja wysypiska śmieci we 

Włościejewkach - Poprawa Ochrony Środowiska” na „ Rekultywacja składowiska 

odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. – Poprawa ochrony środowiska”., 

2.  Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 411 512,00 zł., po dokonaniu 

korekty dokumentacji  w przedsięwzięciu pn. Rekultywacja składowiska odpadów 

komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp.”, a w roku 2013 zmniejszenia sumy ogółem 

limitów wydatków na lata 2011-2015 i limitu w roku 2013 o kwotę 389 072,00 zł. 

dotyczące ww. inwestycji. 

3. Limity zobowiązań zostały zmniejszone o łączną kwotę 531 512,00 zł., na 

przedsięwzięcia w związku podpisaniem umów na  zadania,  

 

    Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

                                                                                                       Burmistrz 

                                                                                               /-/Teofil Marciniak 

 


