UCHWAŁA NR XXXII/ 210 /2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 10 czerwca 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
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), 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 ze zm.)
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;
Uchwałą Nr XXX/205/2013 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2013 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 34 254,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
24 040 258,00 zł, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
23 586 965,00 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 4 do niniejszej uchwały,
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości
327 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 34 254,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
26 058 055,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
22 118 189,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości
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
3 488 367,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości
327 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 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 4
do niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio
załączników Nr 3 i 5 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 XXXII/ 210 /2013
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 10 czerwca 2013 roku
Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 34 254,00 zł z tego:
- dział 852- zwiększono budżet o kwotę 34 254,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody
Wielkopolskiego:
a) Nr FB-I.3111.138.2013.3 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa,
b) Nr FB-I.3111.143.2013.7 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
c)
Nr FB-I.3111.171.2013.4 zmniejszający rozdział 85212 – wypłaty zasiłków – o kwotę
3000,00 zł, a zwiększający rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – o kwotę 3000,00 zł.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Dodatkowo po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy działami:
- zmniejszono dział 801- o kwotę 46 350,00 zł przenosząc do działu 926 kwotę 5 550,00 zł z
przeznaczeniem na remont pomostu na jeziorze w Jarosławkach oraz do działu 700 kwotę
40 800,00 zł z przeznaczeniem na akty notarialne, podziały geodezyjne gruntów na wykupy
pod drogi gminne, ogłoszenia w prasie, odpisy ksiąg wieczystych i mapy,
- zmniejszono dział 600 – o kwotę 65 000,00 zł i przeniesiono kwotę do działu 700 na zakup
gruntów pod drogi, gruntu i budynku w Chrząstowie przylegające do strażnicy OSP.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

