
Zarządzenie Nr 148/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 
z dnia 4 listopada 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. 1240ze zm./  

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: 

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; 

Zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2011 roku; 

Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 X 2011 roku; 

Zarządzeniem Nr 132/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 października 2011 roku; 

Uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2011 roku 

dokonuje się następujących zmian: 

 

§ 1. 1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę  233 206,00 zł.,  

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą                             25 586 607,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                                          22 085 008,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                                     3 501 599,00 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                                        3 782 512,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

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

544 053,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

 

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 233 206,00zł., zgodnie                

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą                          29 794 518,00 zł.,  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości                                            21 767 812,00  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                                   3 782 512,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 



2) wydatki na realizację zadań własnych  z budżetu państwa w wysokości  544 053,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

 

§ 3. Rezerwa po zmianie wynosi: 

1) ogólna  wysokości    84 273,00 zł., 

2) celowa w wysokości 52 200,00 zł. – na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

 

   § 4. 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. 

 

   § 5. 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. 

 

 

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz 

        /-/    Teofil Marciniak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 do Zarządzenia Nr 148/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 
 

                                                       z dnia  4 listopada 2011  roku 

 

 
Dokonano zmian zwiększając  dochody i wydatki o kwotę 223  206,00 zł., w tym; 

- dotyczące zadań zleconych w kwocie 227 896,oo zł., 

- zadania własne w kwocie 5 310,00 zł. 

Dokonano zmian w działach: 

1) 010 – zwiększono o kwotę 227 896,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego         

Nr FB.I-9.3111-371/11 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego           

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę            

w drugim okresie płatniczym 2011 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich 

zmian. 

2) 801 – zwiększono o kwotę 222,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego            

Nr FB.I-7.3111-298/11 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych                    

i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Po stronie wydatków 

dokonano odpowiednich zmian. 

3) 852 – zwiększono o kwotę 5 088,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego            

Nr FB.I-4.3111-419/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla 

podopiecznych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

Po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami  tego samego 

działu oraz dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę 39 000,00 zł. na: 

- kwotę 27 000,00 zł. z przeznaczeniem na  opracowanie dokumentacji dotyczącej wymagań 

systemu teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej Eksploatacji Systemu 

Teleinformatycznego, zabezpieczenie brakujących kwot na zapłatę umów na odbiór śmieci z 

Urzędu Miejskiego,  przedłużenie licencji LEX, prawo oświatowe w dziale 750, rozdz. 75023, 

- kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących aktów notarialnych, ksiąg 

wieczystych dotyczące wykupu gruntów w dziale 700, rozdz. 70005. 

 

 

 

 

         Burmistrz 

        /-/    Teofil Marciniak  

 

 

 
 


