
UCHWAŁA NR XV/  94  /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 19 grudnia 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; 

Uchwałą Nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 roku 

 dokonuje się następujących zmian: 

 

         § 1. 1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 453,00 zł.,       

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                             25 592 715,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                             22 091 116,00 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) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości    105 343,00 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                             3 612 330,00 zł. 

 

 

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 453,00zł.,                

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                            29 800 626,00 zł.,  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości                                                21 759 898,00  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, 

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

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości    105 343,00 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 20 685,00 zł., plan po zmianie   

wynosi 1 815 436,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

  § 4. W załącznikach Nr 1, 2, 4 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, 4 i 5 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 otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem  załączników                

Nr  3 i 6 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 XV/ 94 /2011  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  19 grudnia  2011 r. 

 

 

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

453,00 zł. 

Dochody : 

1) Dział 801 – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł. po dokonanych zmianach w harmonogramie 

umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „ Szkoła drogą 

do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.” Kwota                        

w wysokości 3 000,00  zostanie zrefundowana w roku 2012. Po stronie wydatków nie dokonano 

zmian. 
Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień na dzieci z innych gmin  uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp. 

zostały zwiększone o kwotę 3 453,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono wydatki dotyczące 

porozumień natomiast zmniejszono wydatki własne o kwotę  6 453,00 zł. Kwota w wysokości 

3 000,00 zł. została przeniesiona do działu 750. 

      Po stronie wydatków dokonano zmian w działach : 

1) 010 – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł. Dokonano  przeniesienia do działu 900 i dotyczy 

inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.” .Kwotę 

niniejszą  przesunięto ze względu, gdyż realizacja zadania dotyczy terenów miejskich, a nie 

terenów na wsiach. 

2) 700 – zmniejszono zakup gruntów o kwotę 64 431,00 zł. i przeniesiono ją do działu 921 na 

inwestycję pn. „Roboty uzupełniające w zakresie zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej                

w Chwałkowie Kościelnym”. 

3) 750 – zwiększono o kwotę o kwotę  3 453,00 zł. Zwiększono wydatki na zakup gazu i energii 

w Urzędzie Miejskim o kwotę 4 500,00 zł., natomiast zmniejszono o kwotę 1 047,00 zł. 

wydatki z promocji gminy, pozostała kwota w wysokości 3 000,00 zł. przesunięto z działu 

801. 

4) 801 – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł., dotycząca dotacji na przedszkola niepubliczne  

(środki własne) oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami dokonane                 

w Zespole Szkół w Mchach i Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kośc. na potrzeby zakupu 

papieru, tonerów do drukarek, wypłaty nadgodzin w oddziale przedszkolnym, wypłaty 

dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na usługi telefoniczne. 

5) 851- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup mebli ( szafy, 

stoliki, krzesła) do świetlic środowiskowych w Kołacinie, Zaborowie i Książu Wlkp. 

6) 852 – dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczące świadczeń 

rodzinnych oraz na utrzymanie Ośrodka na ogrzewanie i zakupy. Zmniejszono wydatki na 

usługi opiekuńcze przeznaczając je na pokrycie wydatków związanych z dodatkami 

mieszkaniowymi oraz zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych na zakup 

żywności i opału dla 30 podopiecznych. Zmiany w pozostałej działalności dotyczą zakupu 

doposażenia kuchni w Przedszkolu w Książu  Wlkp. – szafy kuchenne, stoły i wyparzacz do 

naczyń. 

7) 853 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na opłaty bankowe za przelewy. 

8) 900 – Przeniesiono środki z działu 010 na Budowę kanalizacji deszczowej na ulicach              

w Książu Wlkp. oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami środki na remont szaletu 

publicznego. 

9) 921 – zwiększono środki o kwotę 64 431,00 zł. na roboty uzupełniające przy świetlicy 

wiejskiej w Chwałkowie kościelnym. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na usługi 

kominiarskie i wywóz   śmieci i ścieków oraz na zakupy miału, firan i karniszy i modułu 

dialogowego automatyki do pieca gazowego w świetlicy w Chwałkowie. 

10) 926- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na ekwiwalent dla pracownika. 

                                                                                                              Burmistrz 
                                                                                                    /-/ Teofil Marciniak 


