
UCHWAŁA NR XI/60/11 

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 

z dnia 12.07.2011 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., X/50/11 z dnia 29.06.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Koźmin Wielkopolski Nr 13/11 z dnia 19.05.2010r dokonuje się następujących zmian: 

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budŜetu na rok 2011 w wysokości: 30.434.732,00  
złotych, z tego: 

- dochody bieŜące w kwocie 28.845.502,00 złotych  

- dochody majątkowe w kwocie 1.589.230,00 złotych 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

 

2. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budŜetu na rok 2011 w wysokości: 31.072.732,00  
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 2  

3.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami w wysokości 4.365.312,00 złote  

zgodnie z załącznikiem Nr 2A 



4.  § 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 XI/60/11  RADY  MIEJSKIEJ 

W KOŹMINIE  WIELKOPOLSKIM  Z  DNIA 12.07.2011 R. W  SPRAWIE    

ZMIAN W BUDśECIE  MIASTA  I  GMINY  KOŹMIN  WIELKOPOLSKI  

NA   2011 ROK 

 

1. Zwiększa się dochody: 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                  21.831,00 

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 z dnia 04.07.2011r.  

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej – „Wyprawka szkolna” w kwocie 

21.831,00 zł.  

 

2. Zwiększa się wydatki: 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                  21.831,00 

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 z dnia 04.07.2011r.  

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej dla poszczególnych jst – „Wyprawka 

szkolna” w kwocie 21.831,00 zł.  

 

 

 

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami  

w działach wynikających z bezwynikowej bieŜącej realizacji budŜetu.   

 

 Proszę o przychylenie się do zmian w budŜecie i przyjęcie uchwały  

w proponowanym brzmieniu. 

 
 


