
UCHWAŁA NR V/21/11 

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 

z dnia 14.02.2011 roku 

 w sprawie: zmiany budŜetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 
215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) ze zmianami Rada Miejska w Koźminie Wlkp. 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku  
w sprawie budŜetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 dokonuje się następujących 
zmian: 

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budŜetu na rok 2011 w wysokości 28.843.841,00 
złotych, z tego: 

- dochody bieŜące w kwocie 27.820.014,00 złotych  

- dochody majątkowe w kwocie 1.023.827,00 złotych 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

2. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budŜetu na rok 2011 w wysokości 27.881.841,00 
złotych, z tego: 

- wydatki bieŜące w wysokości 25.781.090,00 złotych 

- wydatki majątkowe w wysokości 2.100.751,00 złotych 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3. 

3. § 3 

Tworzy się rezerwy:  

 1) ogólną w wysokości 73.230,00 złote 

 2) celową w wysokości 65.000,00 złotych z tego: 

 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

                  w wysokości 65.000,00 złotych 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 



UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY  NR V/21/11  RADY  MIEJSKIEJ 

W KOŹMINIE  WIELKOPOLSKIM  Z  DNIA 14.02.2011 R. W  SPRAWIE    

ZMIAN W BUDśECIE  MIASTA  I  GMINY  KOŹMIN  WIELKOPOLSKI  

NA   2011 ROK 

1. Zwiększa się dochody : 

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  

z ich poborem                                                  260.000,00 

1) Zwiększa się plan wpływów podatku od nieruchomości o kwotę 260.000,00 zł.  

 

Dz.852 Pomoc społeczna                                               109.100,00  

1) Utworzenie planu jako dochody własne dla jednostki MGOPS na odsetki od 

niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 5.000,00 złotych.  

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10/11 z dnia 14 stycznia 

2011r. w sprawie wysokości środków przyznanych na realizację wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w kwocie 104.100,00 zł.    

 

2. Zwiększa się wydatki : 

 

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa                                      212.000,00 

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Podatek od nieruchomości za grunty  

i mieszkania ADM” w kwocie 212.000,00 zł.  

  

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa            60.000,00 

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „ROZBUDOWA REMIZY WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ W KOŹMINIE WLKP.- II ETAP”  

w kwocie 60.000,00 zł.  

 

Dz.758 RóŜne rozliczenia                                                 16.100,00 

1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 16.100,00 do kwoty 138.230,00 zł.  

 



Dz.801 Oświata i wychowanie                  66.000,00 

1) Wprowadza się zadanie: „Umowa zlecenie – opieka nad dziećmi dowoŜonymi”  

w kwocie 10.000,00 zł 

2) Wprowadza się wydatek: „Zakup środków Ŝywności dla Przedszkola” w kwocie 

30.000,00 zł   

3) Utworzenie planu na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SP 

Borzęcice w kwocie 26.000,00 zł.  

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        15.000,00 

1) Zwiększa się plan wydatków - podatek od nieruchomości – świetlice wiejskie  

w  kwocie 15.000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami  

w działach wynikających z bez wynikowej bieŜącej realizacji budŜetu.   

 

 

 

  Proszę o przychylenie się do zmian w budŜecie i przyjęcie uchwały  

w proponowanym brzmieniu. 

 


