
UCHWAŁA  NR XXIII/ 144/2012  

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 15 października 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 , zmienionej 

Uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku; 

Uchwałą Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 roku; 

Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2012 roku; 

Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2012 roku; 

Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  7 maja 2012 roku; 

Uchwałą Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2012 roku; 

Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012 roku; 

Uchwałą Nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 lipca 2012 roku; 

Zarządzeniem Nr 75/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 6 lipca 2012 roku; 

Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 lipca 2012 roku; 

Uchwałą Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 roku; 

Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 września 2012 roku 

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

          § 1. 1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 193 830,00 zł.,    

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                           24 367 357,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                      22 702 980,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                                   1 664 377,00 zł. 

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości          

475 174,00 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              

171 984,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 

 

          § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 193 830,00zł.,                

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                            26 601 248,00 zł.,  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości                                        21 888 181,00  zł., 

2) wydatki majątkowe w kwocie                                          4 713 067,00 zł.,               

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują: 

1) wydatki na realizację zadań własnych  z budżetu państwa w wysokości                   

475 174,00 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  171 984,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 

 

     § 3. Planowane dotacje z budżetu gminy  wynoszą 2 136 699,00 zł., zgodnie                       

z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

            §  4. 1.  Plan dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się: 

1) przychody  o kwotę 40 000,00 zł., 

2) koszty o kwotę 40 000,00 zł. 

2. Plan po zmianach wynosi: 

1) przychody w kwocie 1 543 660,00 zł., 

2)  koszty  w kwocie      1 526 776,00 zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej  uchwały. 
 

  § 5. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania  zezwoleń na sprzedaż napoi 

alkoholowych  o kwotę 38 765,00 zł. i przeznacza się na wydatki na realizację zadań 

określonych: 

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 

125 765,00 zł., 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 

 
            § 6. W załącznikach Nr 1, 2 i 6 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 5 do niniejszej uchwały. 

 

     § 7. Załączniki Nr 3, 5, 8 i 10 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej                     

w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymują nową treść, zgodnie                            

z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 4, 6 i 7  do niniejszej uchwały. 

      

            § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

            § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 



    

   Uzasadnienie do  

         Uchwały Nr XXIII/144/2012  
                                                                    Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                                  z dnia 15 października  2012  roku 

  Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 193830,00 zł. Zmiany dotyczą: 

1. jako ponadplanowe dochody: 

- dział 801- 24 984,00 zł. – dotacje z innych gmin na dzieci przedszkolne uczęszczające do 

przedszkoli na terenie naszej gminy, 

- dział 756 – 38 765,00 zł. za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, 

- dział 758 – 55 405,00 zł. – odsetki od bieżących rachunków bankowych. 

2. dział 700- 66 148,00 zł. sprzedaż nakładów bez prawa do gruntu w Jarosławkach. 

3. dział 852 – zwiększono o kwotę 8 528,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.366.2012.3 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych 

w OPS realizujących pracę socjalną w środowisku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich 

zmian.  

Po stronie wydatków dokonano zmian: 

- w dziale 600 zwiększono środki o kwotę 71 277,00 zł. z przeznaczeniem na usługi m.in. na zimowe 

utrzymanie dróg, zakup stojaków do rowerów na terenie rynku miejskiego. Zwiększono środki na 

budowę chodnika w Łężku o kwotę 28 252,00, natomiast po zakończeniu inwestycji zmniejszono 

środki : 

a) budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  ( wewnętrznych) o kwotę 14 455,00 zł., 

b) budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie o kwotę 12 520,00 zł., 

- w dziale 700- zmniejszono środki na zakup gruntów o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem do 

działu 926 na nową inwestycję „ Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. 

23 Stycznia”, 

- w dziel 750 zwiększono środki o 26 991,00 zł. na zakup ławek wokół Urzędu Miejskiego, zakup 

komputerów,  zakup oprogramowania dotyczący rejestru psów, środków transportowych, ewidencja 

zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. W zakupach inwestycyjnych przeznaczono środki na 

zakup wdrożenia i rozszerzenia windykacji opłat i podatków WIP - gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Zakup materiałów promocyjnych ( notesy, długopisy, torebki z logo Książa Wlkp. ), 

- w dziele 801 – dokonano p[przeniesienia kwoty 24 984,00 zł. w związku z zwiększeniem środków 

dotyczących porozumień, a zmniejszono środki własne gminy, 

- w dziale 851 zwiększono środki o kwotę 38 765,00 zł. na remont świetlicy opiekuńczo- 

wychowawczej w Kołacinie, oraz dokonano zwiększenia środków na zakupy min.: 2 bramek do gry w 

piłkę nożną, telewizora, węgla i drewna na opał, szkolenie pracownika, ekspertyzy oraz na energię 

elektryczna, 



- w dziale 900- zwiększono środki o kwotę 24 984,00 zł. z przeznaczeniem na remont płotu i bram, 

dachu i elewacji zewnętrznej magazynu i  terenu magazynowego dla zieleni miejskiej w tym miejsca 

na kontenery dla śmieci, 

- w dziale 926 zwiększono środki o kwotę 18 285,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

sportowego i drzwi  wraz z montażem do szatni sportowej, zakup ubioru roboczego dla pracownika 

oraz kwotę 15 000,00 zł. przeznaczono na budowę nowego ogrodzenia boiska i placu zabaw przy ul. 

23 stycznia. 

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększyło przychody – wpływy z usług                   

dotyczące ścieków - o kwotę 40 000,00 zł., a po stronie kosztów zwiększono plany na 

wydatki na zakup energii, opłat za korzystanie ze środowiska, zakupy bieżących materiałów 

do remontów sieci oraz zakup flokulant. 

                                                                                               

                                                                                                       Burmistrz 

                                                                                               /-/ Teofil Marciniak 
 


