
UCHWAŁA NR XVI/ 106 /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 29 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; 

Uchwałą Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 grudnia 2011 roku 

 dokonuje się następujących zmian: 

 

         § 1. 1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 945,00 zł.,       

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                             25 593 660,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                             22 092 061,00 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                                         3 789 112,00 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. 

 

 



§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 999 055,00zł.,                

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                            28 801 571,00 zł.,  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości                                                21 771 543,00  zł.,  

2) wydatki majątkowe w wysokości                                             7 030 028,00 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   3 789 112,00 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. Deficyt budżetu w kwocie 3 207 911,00 zł. Zostanie sfinansowany przychodami     

z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu innych rozliczeń 

krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

     § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 

4 549 611,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

      § 5. Określa się limit zobowiązań  z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych innych papierów wartościowych w kwocie                  3 400 000,00 zł. 

W tym na pokrycie występującego w ciągu roku  

Przejściowego deficytu budżetu w kwocie                                           300 000,00 zł. 

 

     § 6. § 11 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„ b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych                 w 

wysokości                                                                                         3 100 000,00 zł.” 

 

               § 7. 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. 

 

         § 8. 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. 

      

               § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

              § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         w Książu Wlkp.  

                                                                                                  /-/  Paweł Walkowiak 



 

                                                              Uzasadnieni 

do Uchwały Nr XVI/ 106 /2011  Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  dnia 29 grudnia 2011r. 

 

 

Dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie  dochodów  o kwotę  945,00 zł.   w 

dziale 852 o kwotę 945,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                         

Nr FB.I-4.3111-545/11 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z 

tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia 

pielęgnacyjnego, wypłaconego w oparciu  o rządowy program wspierania osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę  999 055,00 zł. w tym wydatki majątkowe 

zmniejszono o kwotę 1 010 700,00 zł., a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 645,00 zł. 

 Zmian dokonano: 

- w dziale 600 – zmniejszono o kwotę 922 000,00 zł. zmniejszając inwestycje : 

a) Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie o kwotę 490 100,00 zł., w wyniku 

zmniejszenia kosztów po przeprowadzonym przetargu, 

b) Budowa trzech nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą o kwotę 283 000,00 zł.,                       

w wyniku zmniejszenia kosztów po przeprowadzonym przetargu, 

c) Utwardzenie terenu pod targowisko o kwotę 148 900,00 zł., rezygnacja z wykonania 

zadania. 

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont chodnika 

przy drodze powiatowej i gminnej, 

- w dziale 700 – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 10 700,00 zł., na 

wypłatę odszkodowania za przejęte działki pod drogi w Książu Wlkp. Podpisane zostało 

Porozumienie między Gminą Książ , a  byłymi właścicielami gruntów przeszły z mocy prawa 

na własność Gminy Książ Wlkp. zgodnie z art.98 ust.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Stosownie z art. 98 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy za działki przejęte na 

własność Gminy przysługuje odszkodowanie,   w kwocie ustalonej między stronami, 

- w dziale 750 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na 

uzupełnienie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

zgodnie z Uchwałą Zjazdu wprowadzono mechanizm korekty inflacyjnej składki. W wyniku 

ogłoszenia przez GUS średniego poziomu  inflacji w 2010 roku na 3,1%. Pismo Nr 

SGiPW/313/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku oraz na wydatki związane z usługami telefonii 

stacjonarnej, komórkowej i pozostałych usług – śmieci, ścieki i przesyłki listowe, 

- w dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w SP Konarzyce i zespół Szkół w 

Mchach z przeznaczeniem na zakup wykładzin podłogowych do sal lekcyjnych, art. Biurowych 

i drukarek oraz uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia 

społecznego, 

- w dziale 852 i 853 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, 

- w dziele 900 zmniejszono środki o kwotę 78 000,00 zł, w wyniku rezygnacji z zakupu 

inwestycyjnego pn. „ Zakup szaletu publicznego”. 

 
Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł., - zrezygnowano z emisji obligacji 

komunalnych zamieszczonych  w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. W wyniku 

zmniejszenia przychodów i wydatków deficyt budżetu na rok 2011 zmniejszył się do kwoty 

3 207 911,00 zł. 

 

                                                                                                    Burmistrz 

                                                                                          /-/ Teofil Marciniak 


