UCHWAŁA NR XIV/ 85 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 listopada 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
Uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2011r.,
Zarządzeniem Nr 148/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 listopada 2011 roku
dokonuje się następujących zmian:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 5 655,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
25 592 262,00 zł., w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
22 090 663,00 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
3 788 167,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 5 655,00zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
29 800 173,00 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
21 759 445,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości
8 040 728,00 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 3 788 167,00 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3 . Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł., zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. 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.
§ 5. Załącznik Nr 3i 8 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
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 XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 r.
Dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 655,00
zł.
1) Dział 852 – zwiększono dochody o kwotę 5 655,00 zł., z godnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-395/11 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011
rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian
w § 3110.
2) W wydatkach dokonano zmian:
– dział 010 –zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. wydatków związanych z 2% wpłatami gminy na
rzecz Izb Rolniczych z tytułu większych wpływów do budżetu w podatku rolnym oraz dokonano
przeniesień pomiędzy paragrafami,
- dział 600 – zmniejszono o kwotę 98 000,00 zł. po oszczędnościach w inwestycji pn. Budowa
dróg gminnych na wsiach”. Zwiększono wydatki na inwestycje pn. Budowa trzech nowych zatok
autobusowych wraz z infrastrukturą” o kwotę 533 469,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 1 000,00
zł. opłaty na rzecz powiatu śremskiego za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej
w drogach powiatowych,
- dział 700 zmniejszono o kwotę 183 469,00 zł., z wydatków przeznaczonych na zakup gruntów
z przeznaczeniem na dołożenie środków do inwestycji „ Budowa trzech nowych zatok
autobusowych wraz z infrastrukturą”,
- dział 751 – dokonano zmian pomiędzy paragrafami,
- dział 754 – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenie
Komendanta Gminnego Związku ochotniczych Straży Pożarnych w Książu Wlkp.,
- dział 801 i 854 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Książu Wlkp. Zmiany dotyczą zakupu wyposażenia do nowo oddanych sal
nauczania początkowego, przygotowania i wyposażenia gabinetu psychologa i pedagoga
szkolnego, zakup tablicy interaktywnej, założenia żaluzji w pomieszczeniach dydaktycznych
w piwnicy i świetlicy, położenie nowych wykładzin w dwóch klasopracowniach, zakup dwóch
kamer do monitoringu w nowo oddanych pomieszczeniach, wydzielenie pomieszczenia na
magazyn przy stołówce szkolnej. Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym, Szkole Podstawowej w Konarzycach
i Zespole Szkól w Mchach z uwagi na uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli
z tytułu zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopów na
poratowanie zdrowia
oraz zwiększenia godzin nauczycieli do kształcenia specjalnego
i pracowników obsługi, na zakup mebli dla uczni, środków czystości, artykułów biurowych
i akcesoriów komputerowych.
W Przedszkolu w Książu Wlkp. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na zakup
wykładziny- holl, zakup lamp na zewnątrz budynku, środków czystości, artykułów biurowych
oraz akcesoria komputerowych.
Zrezygnowano z wykonania inwestycji pn.” Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
mieszkalnych w SP Chwałkowo K. na sale lekcyjne przedszkolne”.
- dział 852 zmniejszono środki o kwotę 22 800,00 zł. – nie zostały zrealizowane dotyczące
zatrudnienia osób przy pracach społeczno-użytecznych,
- dział 900 – zwiększono o kwotę 91 300,00 zł.. Dodatkowo kwotę 13 300,00 zł. przeznaczono na
zwiększone usługi związane z wywozem śmieci zieleni miejskiej oraz usług ciągnikiem.
W oświetleniu ulicznym przesunięto środki pomiędzy paragrafami na zakup choinki sztucznej na
rynek miejski oraz 78 000,00 zł., przeznaczono na zakup nowego szaletu miejskiego.
- dział 921 – przeznaczono kwotę 9 500,00 zł., na odnowienie Krzyży na pomniku
Rozstrzelanych w 1939 roku w Książu Wlkp.
- dział 926 – zwiększono o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowych
piłkochwytów na boisku sportowym ORLIK.
Burmistrz

/-/Teofil Marciniak

