UCHWAŁA NR XVII/ 112 /2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 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)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2012 , wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 559 710,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
22 591 013,00 zł., w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
22 003 062,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
587 951,00 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
3 164 491,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości
262 176,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 528 210,00 zł.,
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 559 710,00zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
23 023 953,00 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
21 140 938,00 zł.,
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 3 164 491,00 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości
262 176,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 3. 1. Zwiększa się rezerwę o kwotę 90 000,00 zł.
2. Rezerwa po zmianie wynosi:
1) ogólna - 178 104,00 zł.,
2) celowa - 50 000,00 zł. – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.

§ 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany określone
załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio
załącznika Nr 4 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 XVII/ 112 /2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 lutego 2012 roku
Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 559 710,00 zł., z tego:
- Dział 600- o kwotę 492 710,00 zł.,- na podstawie pisma UM15-6930-UM1530026/10 z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność ostateczną w ramach działania 413 „ Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013 - dofinansowanie inwestycji pn.” Przebudowa płyty Placu
Kosynierów – rynku miejskiego w Książu Wlkp.”.
- dział 852 zwiększono dochody własne o kwotę 59 800,00 zł., z godnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z przeznaczeniem na realizacje wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zwiększono dochody zlecone o kwotę 7 200,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne.
Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę 559 710,00 zł., z tego zwiększono działy:
- 750 o kwotę 27 254,00 zł. z tytuły wzrostu o 2% składki rentowej po stronie pracodawców od
miesiąca lutego 2012 roku w kwocie 25 854,00 zł., o kwotę 1 400,00 zł. z tytułu składki do związku
gmin Wiejskich. Dokonano przeniesienia pomiędzy działami kwoty 7 000,00 zł. na koszty
postępowania komorniczego podatków i opłat.
- 751 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.
- 758 zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 90 000,00 zł.
- 801 zwiększono o kwotę 349 368,00 zł. z tytuły wzrostu o 2% składki rentowej po stronie
pracodawców od miesiąca lutego 2012 roku ( 122 509 zł.), z tytułu przydzielenia zajęć nauczania
indywidualnego w SP Konarzyce ( 3 691,00 wraz z składkami ubezpieczenia społecznego) oraz
z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku – średnie wynagrodzenia nauczycieli prowadzonych przez
gminę Książ Wlkp. ( kwota 177 168,00 zł. wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego). Kwota
46 000,00 zł. została przeznaczona jako rezerwa na wynagrodzenia nauczycieli, wyrównania dotacji.
- 852 – zwiększono o kwotę 78 200,00 zł. z przeznaczeniem na;
a) kwota 7 200,00 zł. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne,
b) kwota 59 800,00 zł. na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,
c) kwota 3 000,00 na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – trojaczków
z terenu gminy Książ Wlkp.,
d) kwota 8 200,00 zł. z tytuły wzrostu o 2% składki rentowej po stronie pracodawców od miesiąca
lutego 2012 roku.
- 854 zwiększono o kwotę 1 498,00 zł. z tytuły wzrostu o 2% składki rentowej po stronie
pracodawców od miesiąca lutego 2012 roku i z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku – średnie
wynagrodzenia nauczycieli prowadzonych przez gminę Ksiąz Wlkp.
- 900 zwiększono o kwotę 6 680,00 zł. z tytułu przeglądu technicznego gwarancyjnego ( ostatniego)
ciągnika w kwocie 3 000 zł. i z tytuły wzrostu o 2% składki rentowej po stronie pracodawców od
miesiąca lutego 2012 roku w wysokości 3 680,00 zł.,
- 921 zwiększono dochody o kwotę 5 964,00 zł. na zakup węgla i płynu glikol dla świetlic wiejskich
oraz naprawę automatyki kotła gazowego w świetlicy w Chwałkowie kościelnym.
- 926 zwiększono o kwotę 746,00 zł., na zakup 2 kart telefonicznych pracownika zieleni oraz z tytuły
wzrostu o 2% składki rentowej po stronie pracodawców od miesiąca lutego 2012 roku.
Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

