
UCHWAŁA  NR XXX/ 205 /2013                       

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 29  kwietnia 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; 

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

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

          § 1. 1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 839 994,00 zł,    

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                           24 006 004,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                    23 552 711,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                                    453 293,00 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                 3 488 367,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości                                              

293 554,00 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                                          277 285,00 zł,  

 

          § 2. 1. Zwiększa się planowane  wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 839 994,00zł,                      

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                            26 023 801,00 zł,  z tego: 

1)  wydatki bieżące w wysokości                                           22 083 935,00  zł, 
             

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                       3 488 367,00 zł,  

  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  niniejszej uchwały, 

2) Wydatki na realizację zadań własnych  z budżetu państwa w wysokości                   

293 554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 

3) 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                                                       472 999,00 zł 

                          



  § 3. 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 3  

do niniejszej uchwały. 

 

  § 4. Załącznik Nr  5 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej  w Książu Wlkp.  z dnia 

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

Nr 4 do niniejszej uchwały. 

      

            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

    

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                          w Książu Wlkp.  

                                                                                       /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do  

Uchwały Nr XXX/ 205/ 013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z dnia 29  kwietnia  2013 r.  
 

Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 839 994,00 zł  z tego: 

- dział 010 – zwiększono o kwotę 473 077,00 zł jako dotacja celowa, zgodnie z pismem  

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2013.7  na postępowanie w sprawie zwrotu 

producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej.    Po stronie wydatków dokonano odpowiednich 

zmian, 

- dział 700 – zwiększono o kwotę 107 000,00 zł jako ponadplanowe dochody ze sprzedaży 

majątku gminy- z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego przez osoby 

prawne, 

- dział 852- zwiększono budżet o kwotę 33 790,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2013.2 na wypłaty dodatku do świadczeń 

pielęgnacyjnych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 

- dział 853 – wprowadzono środki w wysokości 157 743,00 zł  - podpisanie umowy na rok 

2013 do realizacji w ramach programu Kapitał Ludzki  projektu „ Barwny horyzont” 

realizowanego w Ośrodku pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Po stronie wydatków 

dokonano odpowiednich zmian, 

- dział 854 – wprowadzono środki w wysokości 66 534,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2013.2 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian 

wraz z dodaniem środków własnych gminy w wysokości 7 480,00 zł, 

- dział 900 – zwiększono o kwotę 1 850,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania               

za uszkodzenie słupa oświetleniowego wraz z lampą – oświetlenie przy drodze gminnej. 

Po stronie wydatków dokonano zmian w działach: 

- 010- wypłata części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, 

- 600 – zwiększono środki na uregulowanie zapłaty utrzymania zimowego w miesiącu luty, 

marzec 2013 oraz zabezpieczenie środków na okres X-XII 2013. Przeznaczono również 

środki na oznakowania poziome, pionowe ulic i dróg gminnych oraz utrzymanie czystości               

w łącznej kwocie 93 000,00 zł, 

- 750 – zwiększono środki o kwotę 6 192,00 zł na remont pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego  

oraz zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników, 

- 801 – zwiększono środki własne o kwotę 1 ,00 zł. na realizację projektu „ Szkoła drogą do 

sukcesu” oraz dokonano przeniesienia środków w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. 

dotyczące szkoleń pracowników, 

- 853- zwiększono środki o kwotę 154 250,00 zł na realizację projektu „ Barwny Horyzont”, 

- 854- zwiększono środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, 

- 921 – wprowadzono dodatkowo kwotę 3 500,00 zł na prace konserwatorsko- remontowe 

przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Książu Wlkp., 

- 926 -  wprowadzono środki na remont podłogi pomiędzy szatniami -  boisko ORLIK                       

w kwocie 2 170,00 zł. 
 

                                                                       Burmistrz 

                                                              /-/ Teofil Marciniak 


