
UCHWAŁA  NR XXIV/  155  /2012 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 z dnia 12 listopad  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, zmienionej: 

Uchwałą Nr XVIII/120/2012 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 roku, 

Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca  2012 roku, 

Zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 września 2012 roku 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Załącznik Nr 3 

                                                                                   do Uchwały Nr XXIV/ 155  /2012 

                                                                                 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                      z dnia 12 listopada 2012 roku 

 

Zmiany do objaśnień 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

przyjętych wartości 

 

 

3. Przychody 

W roku 2012 planuje sie emisję obligacji komunalnych w wysokości  1 000 000,00 zł. na 

realizację wydatków majątkowych i pokrycie deficytu budżetu oraz zaciągnąć pożyczkę                    

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na jako 

pomoc finansową na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „ Rekultywacja składowiska 

odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki”. 

W latach 2014 do 2021 nie planuje się zaciągania zobowiązań. 

 

 Zastępuje się: 

3. Przychody 

 

W roku 2012 planuje sie emisję obligacji komunalnych w wysokości  1 000 000,00 zł. na  

pokrycie deficytu budżetu. 

W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na jako pomoc finansową na wsparcie 

realizacji przedsięwzięcia pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta                 

i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki” w wysokości 975 000,00 zł.. 

W latach 2013 - 2014 i od 2016 do 2021 nie planuje się zaciągania zobowiązań. 

W roku 2014 dopisano  dochody majątkowe w wysokości 400 000,00 zł. Jako dofinansowanie 

z budżetu państwa do budowy dróg oraz zwiększono dochody i wydatki z tytułu opłat za 

śmieci. 
 

 

 

                                         

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIV/ 155  /2012 

 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.                                                                                                 
z dnia 12 listopada  2012 roku 

 

        Konieczność zmiany załącznika  Nr 1 spowodowana została tym, że dokonano w roku 

2012 zmian przyjętych wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie                        

i dotyczą: 

1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 468 421,00 zł,   

2) Wydatki  majątkowe zostały  zmniejszone kwotę  951 303,00 zł. 

3) Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych 

obligacji) zwiększono o kwotę 444 724,00 zł. 

4) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę                   

82 563,00 zł.  

5) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 27 691,00 zł.  

6)  Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zmniejszono w roku 2012                         

o kwotę  1 513 636,00 zł., natomiast w roku 2013 zmniejszono o kwotę 1 570 488,00 zł. 

7) Pożyczki zmniejszono o kwotę 975 000,00 zł., natomiast w roku 2015 planuje się 

zaciągnąć pożyczkę w wysokości 975 000,00 zł. 

8) Przychody zmniejszono  o kwotę 975 000,00 zł.,   

9) Kwota długu zmniejszyła sie w roku 2012 o kwotę 975 000,00,00 zł., natomiast uległa 

zwiększeniu począwszy od roku 2015. 

10)  Zadłużenie zmniejszyło się 0 4,53%, a spłaty o 0,12%. 

Konieczność zmiany załącznika Nr 2 -  Wykaz przedsięwzięć – c) programy, projekty lub 

zadania pozostałe –  dokonano zmian w postaci przeniesienia realizacji przedsięwzięcia – 

Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Włościejewkach z roku 

2012 do roku 2013, 2014 i 2015. Dokonano korekty wkładów do spółki – korekta z lat 2013 i 

2014 na lata 2013-2015 na rozbudowę wysypiska śmieci do ZGO Jarocin, zgodnie z 

porozumieniem. W roku 2014 zwiększono środki na zadanie „ Dołożenie nowych punktów 

świetlnych w gminie Książ Wlkp.” We wsi Włościejewice. Dołożono środków w roku 2012 

na przedsięwzięcie „ Budowa kanalizacji deszczowej w gminie Książ Wlkp.” Wprowadzono 

nowe zadanie pn. „ Budowa chodnika w Łężku” rozkładając jej realizację na lata 2012 do 

2014 przy współudziale środków z funduszu sołeckiego wsi Łężek. Przesunięto realizację            

„ Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie” do roku 2013 i 2014 z roku 2015 ze względu 

na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa. 

 

    Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

                                                                                        Burmistrz 

                                                                               /-/ Teofil Marciniak 

     

 

 

 

                                           


