
UCHWAŁA NR X/50/11 

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 

z dnia 29.06.2011 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 zmienionej uchwałą  
Nr V/21/11 Rady Miejskiej z dnia 14.02.2011r., Nr VI/25/11 z dnia 16.03.2011r.,  
Nr VII/33/11 z dnia 30.03.2011r., Nr VIII/35/11 z dnia 29.04.2011r., Nr IX/44/11 z dnia 
14.06.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13/11 
z dnia 19.05.2010r dokonuje się następujących zmian: 

1. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budŜetu na rok 2011 w wysokości 31.050.901,00  
złotych, z tego: 

- wydatki bieŜące w wysokości 27.686.393,00 złotych 

- wydatki majątkowe w wysokości 3.364.508,00 złotych 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 

2. § 3 

Tworzy się rezerwy:  

 1) ogólną w wysokości 44.676,00 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 

3.  § 12 

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz 

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem 

Nr 3.  



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



 

UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY  NR X/50/11  RADY  MIEJSKIEJ 

W KOŹMINIE  WIELKOPOLSKIM  Z  DNIA 29.06.2011 R. W  SPRAWIE    

ZMIAN W BUDśECIE  MIASTA  I  GMINY  KOŹMIN  WIELKOPOLSKI  

NA   2011 ROK 

 

1. Zwiększa się wydatki: 

 

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa                                     55.000,00 

1) Zwiększa się zadanie: „ADM - bieŜące utrzymanie, drobne naprawy” w kwocie 

55.000,00 zł.: 

- SapieŜyn 23 (remont komina i dachu) – 10.000,00 zł 

- ul. Borecka 34 (materiał na wykonanie kanalizacji odpływowej) – 2.000,00 zł  

- ul. Floriańska 23 (wykonanie pomieszczenia sanitarnego) – 5.000,00 zł 

- ul. Borecka 25A (przełoŜenie pieca C.O. oraz remont sanitariatów i wymiana 

pionu głównego kanalizacji) – 30.000,00 zł 

- ul. Borecka 25 (wymiana okien i drzwi) – 5.000,00 zł 

- ul. Krotoszyńska 16 (naprawa dachu) – 3.000,00 zł 

 

 

Dz.801 Oświata i wychowanie                                                     171.200,00 

1) SP Nr 1 Koźmin Wlkp.– wymiana stolarki okiennej – 44.100,00 zł  

        - adaptacja pomieszczeń na klasy dla dzieci przedszkolnych – 15.000,00 zł 

2) SP Nr 3 Koźmin Wlkp. – wymiana nawierzchni podłogowych w klasach  

– 8.500,00 zł oraz remont komina budynku szkoły – 4.500,00 zł 

3) SP Borzęcice – modernizacja systemu dymnego na klatce schodowej  

     w budynku szkoły – 25.000,00 zł 

      - zakup luster do sanitariatów – 1.000,00 zł 

4) SP Mokronos – adaptacja pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych – 20.000,00 zł 

5) SP Stara Obra – modernizacja oświetlenia w klasach – 5.500,00 zł 

6) ZSP Borzęciczki – wymiana stolarki okiennej (budynek przedszkola) – 3.600,00 zł 

          - adaptacja klasy dla dzieci przedszkolnych – 4.000,00 zł 



7) Przedszkole Koźmin Wlkp.- wymiana stolarki okiennej oraz prace murarskie- 

20.000,00 zł 

8) Gimnazjum Koźmin Wlkp.- remont sal gimnastycznych – 20.000,00 zł  

 

 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     120.000,00 

1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Budowa targowiska z zapleczem sanitarnym” 

o kwotę 120.000,00 zł.  

 

 

 

2) Zmniejsza się wydatki: 

 

Dz.758 RóŜne rozliczenia                                                    6.200,00 

1) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.200,00 zł do kwoty 109.676,00 zł.  

 

 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     120.000,00 

1) Zmniejsza się zadanie remontowe: „Modernizacja oświetlenia – I Etap” kwota 

100.000,00 zł 

2) Zmniejsza się zadania: „Wynagrodzenia i pochodne od pracowników prac 

publicznych” kwota 20.000,00 zł.  

 

 

Dz.926 Kultura fizyczna                                    220.000,00 

1) Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego: „Przebudowa obiektów sportowych 

przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” w kwocie 220.000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 



Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami  

w działach wynikających z bez wynikowej bieŜącej realizacji budŜetu w tym: w dziale 600 

„Transport i łączność” wprowadzono zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa 

nawierzchni parkingu przy sali wiejskiej we Wrotkowie” w kwocie 36.000,00 zł 

zmniejszające zadanie remontowe o nazwie i kwocie jw. W dziale 852 „Pomoc społeczna” 

dokonano zwiększenia w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” o kwotę 

1.500,00 zł a zmniejszono rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze…” o kwotę 1.500,00 zł 

oraz zwiększono rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 20.000,00 zł 

zmniejszając rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze…” o kwotę 20.000,00 zł.  

 

 

 Proszę o przychylenie się do zmian w budŜecie i przyjęcie uchwały  

w proponowanym brzmieniu. 

 
 
 


