
UCHWAŁA NR XIII/  80  /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 24 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; 

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

Zarządzeniem Nr 132/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 października 2011 roku 

 dokonuje się następujących zmian: 

 

         § 1. 1Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 163 058,00 zł.,       

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                             25 353 401,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                             21 851 802,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                                          3 501 599,00 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                                        3 554 616,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości          

538 743,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 

3) 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. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 163 058,00zł.,                

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      



2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                            29 561 312,00 zł.,  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości                                                21 534 606,00  zł.,  

2) wydatki majątkowe w wysokości                                             8 026 706,00 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   3 554 616,00 zł., zgodnie z załącznikiem 

Nr 4 do niniejszej uchwały, 

2) wydatki na realizację zadań własnych  z budżetu państwa w wysokości                          

538 743,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 

3) 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 zmniejsza się o kwotę 1 475,00 zł., zgodnie z  

               załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

       § 4. 1.  Plan dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się: 

1) przychody  o kwotę 17 900,00 zł., 

2) koszty o kwotę 15 217,00 zł. 

2. Plan po zmianach wynosi: 

1. przychody w kwocie 1 427 750,00 zł., 

2. koszty  w kwocie      1 427 117,00 zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej  uchwały. 

     

        § 5 . Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych o kwotę 29 530,00 zł. Plan po zmianie wynosi 127 530,00 zł. i przeznacza się 

na wydatki w celu realizacji zadań określonych: 

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

125 530,00 zł., 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł. 

 

  § 6. 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. 

 

  § 7. Załączniki Nr 3, 5, 8 i 10 do uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu 

Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem  

załączników Nr  3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 

      

         § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

         § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         w Książu Wlkp.  

                                                                       /-/  Paweł Walkowiak 

          



Uzasadnienie 

                                                          do Uchwały Nr XIII/  80    /2011  
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
 
                                                             z dnia 24 października  2011  roku 

Dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie  dochodów   o kwotę  163 058,00 zł.  

 Zmiany dotyczą: 

1/ Działu 700 – o kwotę 20 000,00 zł. jako ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży majątku – 

sprzedaż gruntów na poszerzenie działek w Konarzycach i Chrząstowie, 

2/ Działu 756 – zwiększono o kwotę 29 530,00 zł.- ponadplanowe wpłaty za zezwolenia na sprzedaż 

napoi alkoholowych, 

3/ Działu 758- zwiększono  o kwotę 11 676,00 z tytułu ponadplanowych dochodów – odsetki                      

z bieżących rachunków bankowych,  

4/ Dział 852 zwiększono ogółem na kwotę 27 538,00 zł., z tego: 

- zwiększono o kwotę 20 000,00 zł. na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie                          

z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11, 

- zwiększono o kwotę 6 000,00zł zł. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych 

w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 8.3111-

396/11, 

-  zmniejszono o kwotę 5 312,00 zł. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie               

z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11, 

- zwiększono o kwotę 6 850,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-

368/11 z przeznaczeniem na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

5/ Dział 854 – zwiększono o kwotę 55 296,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego             

Nr FB.I-8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym. 

6/ Działu 900 -  wprowadzono plan dochodów dotyczący wpływu do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych samorządowego Zakładu Budżetowego w Książu Wlkp. 

 Wydatki zwiększono o kwotę 163 058,00 zł. Zmiany dotyczą: 

- Działu  600 i 700 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dwóch inwestycji: 

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych w miejscowości Książ Wlkp. w kwocie 

10 300,00 zł. na uregulowanie faktury za  nadzór jako środki niekwalifikowane, 

2. Przebudowa płyty Placu Kosynierów – Rynku miejskiego w Książu Wlkp. w kwocie 12 880,00 zł. 

na uregulowanie faktury za  nadzór jako środków niekwalifikowanych. 

-  Dział 801 - dokonano zmian pomiędzy paragrafami na zapłatę podłączeń komputerów do serwera   

w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. oraz zwiększono środki o kwotę 25 234,00 zł., na 

wynagrodzenia nauczycieli w gminie Książ Wlkp.  

- Dział 851 - zwiększono środki o kwotę 29 530,00 zł. na realizację programu profilaktyki                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych,   

- Dział 852 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami oraz zmniejszono środki o kwotę 5 312,00 

zł. na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zwiększono środki o kwotę 6 850,00 zł. na program 

dożywiania uczniów, 20 000,00 zł zwiększono środki na wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz 6 000,00 zł. na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych. 

- Dział 854 – zwiększono środki o kwotę  61 919 zł. na pomoc materialną dla uczniów - środki od 

Wojewody Wielkopolskiego i środki własne Gminy. 

- Dział 900 zwiększono o kwotę 3 837,00 zł. – zwiększono środki na dotację dla Gminy Śrem                      

z przeznaczeniem na Schronisko dla zwierząt w Gaju. 

- Dział 921 – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1 800,00 zł., z przeznaczeniem na częściowy 

remont dachu w świetlicy w Kiełczynku. 

- Dział 926  - zwiększono środki o kwotę 15 000,00  zł. wydatki na zakup kosiarki traktorka w celu 

wykaszania traw na boiskach sportowych. 

 

                                                                                                        Burmistrz 

                                                                                              /-/ Teofil Marciniak 


