UCHWAŁA NR XVIII/ 120/2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 marca 2012 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021.
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.
229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (
Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1241 ze zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na
lata 2012-2021,
dokonuje się następujących zmian:
1) Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) W załączniku Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych
wartości dokonuje się zmian w zakresie określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/ 120/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 marca 2012 roku
Konieczność zmiany załącznika Nr 1 spowodowana została tym, że dokonano zmian
w roku 2012w wyniku zmian przyjętych w budżecie i dotyczą:
1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 502 554,00 zł, a dochody bieżące zmniejszono
o kwotę 113 906,00 zł.,
2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 616 460 zł., w tym środki z UE
o kwotę 492 710 zł.,
3) Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych
obligacji) zwiększono o kwotę 378 804,00 zł.
4) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę
210 018,00 zł.
5) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 33 431,00 zł.
( brano pod uwagę rozdział 75022 i 75023), a wydatki na projekty realizowane przy
udziale środków z UE zwiększono o kwotę 37 260 zł.,
6) Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych z roku 2011 w wysokości 1 378 891 zł. na pokrycie deficytu budżetu.
7) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 924 701,00 zł.,
8) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zwiększono w roku 2012
o kwotę 1 570 488,00 zł., natomiast w roku 2013 zmniejszono o kwotę 1 570 488,00 zł.
9) Pożyczki zwiększono o kwotę 422 060 zł.
10) Przychody zwiększono o kwotę 1 800 951,00 zł., o wolne środki z roku 2011
w wysokości 1 378 891,00 zł., i pożyczki o kwotę 422 060,00 zł.,
11) Wydatki ogółem ( 10+19) zwiększono o kwotę 2 303 505,00 zł.,
12) Wynik budżetu zwiększono o kwotę – 1800 951,00 zł. ( deficyt),
13) Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) zmniejszono o kwotę 492 710,00 zł.,
14) Kwotę długu zwiększono w roku 2012 o kwotę 422 060,00 zł. zł..
Dokonano korekty wszystkich danych w 2012 roku według uchwały budżetowej na rok
2012.
Konieczność zmiany załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć – c) programy, projekty lub
zadania pozostałe – dokonano zmian w postaci przeniesienia realizacji przedsięwzięcia –
rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Włościejewkach z roku
2013 do roku 2012.
Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

