
     Zarządzenie Nr 111/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

 

z dnia 15 września 2011 roku 

 

 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 

 

     Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        

/ Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.159, ze zmianami/ oraz art. 222 ust. 4 i art. 257  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240/  zarządzam, 

co następuje; 

 

W uchwale Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011r.                            

w sprawie budżetu gminy na rok 2011, zmienionej: 

 

W uchwale Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011r.              

w sprawie budżetu gminy na rok 2011, zmienionej 

Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2011 roku; 

Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 42/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2011 roku; 

Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 78/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 87/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 lipca 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 99/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 sierpnia 2011 roku; 

Uchwałą Nr XI/62/2011 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011 roku 

dokonuje się następujących zmian: 

 

§ 1. 1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę  11 049,00 zł.,  

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                             25 232 250,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                         21 680 698,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                                     3 777 355,00 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 ustawami w wysokości                                        3 535 208,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

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

470 597,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

 

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 11 049,00zł., zgodnie                

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                          29 440 161,00 zł.,  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości                                            21 358 502,00  zł.,  

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

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

zadań  zleconych ustawami w wysokości   3 535 208,00 zł., zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

2) wydatki na realizację zadań własnych  z budżetu państwa w wysokości  470 597,00 

zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

 



   § 3. W załącznikach Nr 1, 2 i 4  do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu  

Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2     

i 3  do niniejszego zarządzenia. 

 

   § 4. Załącznik Nr  5 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.   z dnia 

24 stycznia 2011 roku otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem  załącznika Nr 4 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

     

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Książa Wlkp. 

/Teofil Marciniak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          U Z A S A D N I E N I E 

 do Zarządzenia Nr 111/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

 

                                                       z dnia  15 września 2011  roku 

 

 

Dokonano zmian zwiększając  dochody i wydatki o kwotę 11 049,00 zł. tym: 

- zadania zlecone o kwotę 5 709,00 zł., 

- zadania własne o kwotę 5 340,00 zł. 

Dział 751 zwiększono o kwotę 5 709,00 zł., zgodnie z pismem Krajowego biura Wyborczego 

Delegatura w Lesznie Nr DSL 3101-13/11 na sfinansowanie zadań wyborczych związanych                

z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i Senatu zarządzonych na dzień                         

9 października 2011 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

Dział 852  zwiększono o kwotę 5 340,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego 

Nr FB.I-8.3111-285/11 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy społecznej w Książu Wlkp. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich 

zmian. 

Po stronie wydatków dokonano zmian przenosząc środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami 

tego samego działu m.in.: 



- dział 600 – środki na remonty dróg gminnych, 

- dział 801 – wydatki na malowanie ścian i montaż wykładziny w klasach lekcyjnych, 

- dział 851 – na szkolenie pracownika związane  z zadaniami przeciwdziałania 

alkoholizmowi, 

- dział 852 – brak środków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego podopiecznych 

OPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne, opłatę przesyłek pocztowych, opłat za nadzór 

nad programami komputerowymi, wypłata zasiłków stałych i zasiłków i pomocy w naturze, 

- dział 900 – wydatki na wywóz śmieci i zakup paliwa do ciągników.  

 

 

Burmistrz Książa Wlkp. 

/Teofil Marciniak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


