Zarządzenie Nr 11/2017
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
zarządzam, co następuje;

W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej
Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
34 267 958,00 zł, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
33 874 856,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
393 102,00 zł
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 11 092 003,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
39 238 958,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości
32 955 057,00 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 092 003,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3 . 1. Zmniejsza się rezerwę o kwotę 109 831,00 zł.
2. Rezerwa po zmianie wynosi:
1) ogólna
- 112 169,00 zł,
2) celową - 110 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały XXVII/179/2016 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami
Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E do Zarządzenia Nr 11/2017
Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku
Dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 600,00 zł,
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2017.8. Śr5odki niniejsze
przeznacza się na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Zmniejszono rezerwę ogólną w wysokości 109 831,00 na zakup mebli, wykładziny, dekoracji,
lamp oraz wykonanie remontu w Sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Dokonano również przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami
w ramach tego samego działu w celu dostosowania wysokości planów w stosunku do potrzeb
- między innymi na wykonanie projektu rewitalizacji herbu Książa Wlkp.

