Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/219 /2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 20 000,00 zł w dziale 630
z tytułu podpisania umowy o pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrożenie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013 dotyczącej operacji Utworzenie małej
infrastruktury turystycznej – plac zabaw dla dzieci w miejscowości Jarosławki”. Po stronie wydatków
dokonano odpowiednich zmian – zakup zestawów zabawkowych , huśtawki ważka, wahadłowej, łódki
dwuosobowej i łodzi podwodnej. Z tego tytułu w dziale 926 zrezygnowano z realizacji zadania
pn. „ Budowa placu zabaw w Jarosławkach” w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wyżej
wymienione zakupy.
Zaoszczędzona kwota 14 247,00 zł i przeniesiona kwota z działu 801w wysokości 30 653,00 zł
zostały wprowadzone w kwocie 32 500,00 zł przeniesiono do działu 900 na pokrycie kosztów
naprawy fontanny – na rynku w Książu Wlkp. oraz 2000,00 zł wprowadzono do działu 750 na
opłacenie części

kosztów 20 lat współpracy samorządów Wielkopolski i Bretanii – przyszłość

partnerstwa organizowanego przez WOKISS w Poznaniu. Pozostała kwota 10 400,00 zł wprowadzono
do działu 700 na zapłaty odszkodowań w Kiełczynku, Świączyniu i Łężku za grunty pod drogi i
chodnik na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które z mocy prawa
przeszły na własność gminy Książ wlkp.
W dziale 851 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącymi realizacji zadań z programu
przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dział 926 zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł i przeniesiono ją do działu 900 z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów wywozu śmieci z terenów zieleni miejskiej Książ Wlkp. i zakupy m.in. koszów.

W dziale 600 dokonano zmiany w nazwie przedsięwzięcia dotyczącego „ Budowy dróg
gminnych Radoszkowo Drugie”. Do roku 2012 wybudowano dwa odcinki drogi gminnej
w Radoszkowie Drugim, a III odcinek zmieniono nazwę przedsięwzięcia na nazwę „ Poprawa
układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto nad wartą i Książ Wlkp.
polegające na przebudowie dróg gminnych Nr 552927P, Nr 603011P stanowiących łącznik
drogi wojewódzkiej Nr 436 z drogą

powiatową Nr 4084P. Droga gminna 603011P

w Radoszkowie Drugim”. Nazwę zmieniono ze względu planowane zawarcie porozumienia
z gminą Nowe miasto nad Wartą na realizację ww. inwestycji w roku 2014. W roku 2013
zostanie wykonana dokumentacja i pokryta z naszych środków dotyczących odcinka naszej
drogi gminnej ( zaplanowana kwota w budżecie na 2013 rok to 54 371,00 zł.
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