
UCHWAŁA  NR XXIX/ 192 /2013                       

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 25 marca 2013 roku 

 

w sprawie  zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 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 XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012r.              

w sprawie budżetu gminy na rok 2013, zmienionej: 

Uchwałą Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 roku; 

Zarządzeniem  Nr 16/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku  

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

          § 1. 1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 308 918,00 zł.,    

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                           23 166 010,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                     22 819 717,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                                    346 293,00 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 gminie ustawami w wysokości                 2 981 500,00 zł., 

 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 

2) 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                                          119 542,00 zł.,  

 

 

          § 2. 1. Zwiększa się planowane  wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 2 966 715,00zł.,                

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                            25 183 807,00 zł.,  z tego: 

1)  wydatki bieżące w wysokości                                           21 243 941,00  zł., 

            2) wydatki majątkowe w kwocie                                             3 939 866,00 zł.,               

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały  

 

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie ustawami w wysokości                      2 981 500,00 zł.,  

  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do  niniejszej uchwały, 

2) 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                                                       318 748,00 zł. 

                          

           

 



             § 3 .  § 3 otrzymuje nowe brzmienie :  

      § 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013 w kwocie                     

2 017 797,00 zł , 

             2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych 

rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, 

             3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2013  w kwocie 

2 657 797,00 zł, 

             4.  Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2013 w kwocie 

640 000,00 zł, 

             5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa 

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

      § 4. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się  o kwotę 32 000,00  zł, plan po 

zmianie wynosi 2 004 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
      § 5. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej   w Książu 

Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami  Nr  1, 2 i 4  

do niniejszej uchwały. 

 

     § 6. Załączniki Nr 3, 7 i 8 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej  w Książu Wlkp.           

z dnia 17 grudnia 2012 roku otrzymuje nową treść, zgodnie  z brzmieniem  odpowiednio 

załączników  Nr 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 

      

            § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

            § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

    

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                           w Książu Wlkp.  

                                                                                                         /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie do  

         Uchwały Nr XXIX/  192  /2013  
                                                       Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                        z dnia 25 marca  2013  roku 

 

Budżet po stronie dochodów  został zwiększony o kwotę 308 918,00 z tego: 

- dział 600 – zwiększono o kwotę 93 375,00 zł zgodnie z umową z Województwem 

Wielkopolskim z siedzibą Urzędu marszałkowskiego w Poznaniu jako pomoc finansowa dla 

Gminy Książ Wlkp. – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Konarzyce, 

Konarskie. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w rozdziale 60017. 

- Dział 758–  zmniejszono  kwotę 30 675 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr         

ST3/4820/2/2013/RD-5859 o informacji o ostatecznych  wysokościach  rocznych kwot 

poszczególnych subwencji ogólnej i wysokości planowanych udziałach  gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na rok 2013.  Po stronie wydatków dokonano odpowiednich 

zmian w dziale 801 i 852. 

Zwiększono rozdział 75814 § 6680 o kwotę 147 676,00 zł.- z zwrot środków finansowych           

z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

dotyczące inwestycji pn. „ Budowa nowych zatok autobusowych w Książu Wlkp. wraz          

z infrastrukturą” w kwocie 147 532,62 zł ( rozwiązanie umowy z powodu niemożnością ich 

zakończenie przez wykonawcę  oraz rozliczenie zakończonej inwestycji pn. „ Adaptacja 

pomieszczeń na WC i magazynek w Świetlicy wiejskiej w Kołacinie” w kwocie 143, 43 zł. 

Po stronie wydatków wprowadzono środki w dział 600, rozdz. 60016, § 6050 na ukończenie 

inwestycji budowy zatok autobusowych praz nowego wykonawcę. 

- dział 921 -  zwiększono dochody o kwotę 98 542,00 zł., zgodnie z podpisana umową o 

przyznanie pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 

2007-2013 ‘ na realizację inwestycji „ Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i 

Kiełczynku”.  Po stronie wydatków dokonano odpowiednich  zmian w niniejszej inwestycji. 

Do przychodów budżetu wprowadzono inne rozliczenia krajowe -  wolne środki jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, którymi zostanie 

sfinansowany deficyt budżetu. Wszystkie wolne środki zostały wprowadzone do budżetu 

zwiększając wydatki majątkowe na rok 2013.( załącznik Nr 3). 

Dodatkowo po stronie wydatków wprowadzono nowe inwestycje w postaci: 

- dotacja dla Starostwa w Śremie w wysokości 40 000 zł na przebudowę chodnika przy 

drodze powiatowej w Chwałkowie Kościelnym, 

- przebudowa drogi gruntowej w Radoszkowie Drugim w kwocie  74 000 zł, 

- zwiększono inwestycję Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. ul. Polna i Leśna o kwotę  

783 000zł oraz zwiększono zakres robót o ulice Krótka i Piaskowa, 

- przebudowa mostku w drodze gminnej w Konarzycach na kwotę 65 000 zł, 



- o kwotę 35 000 zł zwiększono zadanie budowy nowych punktów świetlnych  oświetlenia 

ulicznego – ulica krótka i Leśna, 

- roboty rekultywacyjne na nieczynnym wysypisku śmieci przy ul. Leśnej wprowadzono w 

kwocie 371 591 zł., 

- Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp. zwiększono o kwotę 734 000 

zł w tym: budowa kanalizacji ul. Polna, Leśna, Krótka i Piaskowa, ulice przy Urzędzie 

Miejskim Wichury i Ogrodowa oraz budowa kanalizacji deszczowej ul. Radoszowska do 

punktu gromadzenia odpadów problemowych , 

- budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych  ul. Radoszkowska w kwocie 380 000 

zł, 

- budowa placu zabaw w Jarosławkach w kwocie 25 000 zł, 

- roboty uzupełniające w zakresie adaptacji biblioteki w Chwałkowie Kościelnym na 

przedszkole znajdujące się w świetlicy wiejskiej w kwocie 23 000 zł, 

- adaptacja pomieszczeń gospodarczych w Urzędzie Miejskim na pomieszczenia biurowe dla 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu ( 852) w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. – brakujące środki na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz 

asystenta rodziny i pracownika socjalnego realizującego projekt „ Barwny horyzont”, umowa 

zlecenia wraz z składkami ubezpieczenia społecznego - dowóz posiłków do szkół oraz 

zabezpieczenie środków dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami niewydolnymi 

wychowawczo objętymi pomocą społeczną, nie uczestniczących w projekcie unijnym. 

 

 

                                                                                                       Burmistrz 

                                                                                              /-/ Teofil Marciniak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


