Zarządzenie Nr 22/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 22 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
zarządzam, co następuje;
W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej
Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 69 204,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
25 474 405,00 zł, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
24 944 105,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
530 300,00 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 3 055 196,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości
575 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 69 204,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
26 982 430,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
23 260 846,00 zł,
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 3 055 196,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) wydatki na realizację zadań własnych
z budżetu państwa w wysokości
575 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami
Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4
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 22/2016
Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku
Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 69 204,00 zł, zgodnie
z pismem Wojewody Wielkopolskiego:
1/ Nr FB-I.3111.39.2016.3 zwiększający plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 47 500,00
zł. w dziale 852, rozdz.85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2/ Nr FB-I.3111.46.2016.7 zwiększający plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 21 704,00 zł
w dziale 852, rozdz. 85295 § 2010 z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus
i przyznana została na miesiąc kwiecień br.
Poz stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Po stronie wydatków dokonano zmian w planach w postaci przeniesień pomiędzy paragrafami
i rozdziałami tego samego działu w celu dostosowania wysokości planów w stosunku do potrzeb.
Zmiany dotyczą m.in. zwrotu niesłusznie pobranej dotacji za rok 2015 przeznaczonej na

obsługę realizacji zadania w ramach programu Karta Dużej Rodziny w raz z odsetkami od
dnia 2 lutego 2016 roku w wysokości 11,00 zł. Program realizowany jest w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. oraz podatku od nieruchomości za szalet publiczny i podatku
VAT gminy – korekty wynikające z zaokrągleń miesięcznych wpłat podatku wg. Deklaracji.

