
UCHWAŁA  NR II /6/2006
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/ Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.159, ze zmianami/ oraz art. 165 art. 166 , art.168 ust.2 pkt.6, 
art.184 i art.173 ust.4,  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. 
Nr 249 poz.2104/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
 

     § 1. W uchwale Nr XXXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006
zmienionej 
Uchwałą Nr XXXVII/233/2006 Rady Miejskiej w  Książu Wlkp.z dnia 6 marca 2006 roku
Uchwałą Nr XXXVIII/235/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 marca 2006 roku
Zarządzeniem Nr 529/2006 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2006 roku
Uchwałą Nr XXXIX/237/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Zarządzeniem Nr 546/2006 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 maja 2006 roku
Uchwałą Nr XL/ 239/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2006 roku
Uchwałą Nr XLI/241/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2006 roku
Uchwałą Nr XLIII/249/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2006 roku
Zarządzeniem Nr/ 588/2006 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 września 2006 roku
Uchwałą Nr XLIV/260/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 października 2006 r
Uchwałą Nr XLV/266/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 października 2006 r
Zarządzeniem Nr 608/2006 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 listopada 2006 roku

                                              wprowadza się zmiany:

1)     § 1. otrzymuje brzmienie;

    Uchwala się budżet na rok 2006 w wysokościach:

    1. dochody                                                                                           16.700.741,00
    w tym 
    dotacje celowe na zadania zlecone
    z zakresu administracji rządowej                                                          3.361.032,00

    dotacje celowe na zadania bieżące
    realizowane na podstawie porozumień
    między jednostkami samorządu terytorialnego                                         33.775,00

    dochody z tytułu wydawania zezwoleń 
    na sprzedaż napojów alkoholowych                                                          91.190,00

  2. wydatki                                                                                             17.509.245,00



       w tym:  

    wydatki na zadania zlecone z zakresu 
    administracji rządowej                                                                          3.361.032,00

   wydatki na zadania bieżące realizowane
   na podstawie porozumień między
   jednostkami samorządu terytorialnego                                                      33.775,00
 
    rezerwa ogólna                                                                                            8.385,00

    wydatki na realizację zadań określonych 
    w programie profilaktyki i rozwiązywania 
    problemów alkoholowych                                                                        91.190,00

    Wydatki - dotacja celowa dla powiatu
    na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
    realizowane na podstawie porozumienia
    między jednostkami samorządu terytorialnego                                          2.500,00

    3. Deficyt budżetu w wysokości                                                             808.504,00
     Plan przychodów                                                                                    867.704,00
     w tym:
    -  kredyt długoterminowy                                                                        500.000,00
     z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację inwestycji
    "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
      na terenie gminy Książ Wlkp."
     - wolnymi środkami jako nadwyżka 
      środków pieniężnych na rachunku 
      bieżącym budżetu gminy wynikającą 
      z rozliczeń  kredytów i pożyczek
      z lat ubiegłych                                                                                        367.704,00

    Plan rozchodów - spłaty pożyczki WFOŚ i GW w Poznaniu                     59.200,00

2)  W załącznikach  Nr 1 i 2  do Uchwały Nr XXXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

 3) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
w następujących kwotach

     - dochody      -  3.361.032,00

     - wydatki       - 3.361.032,00

w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/226/2005  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej 



uchwały.

4 ) W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.z 
dnia 28 grudnia 2005 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

5 ) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 
dnia 28 grudnia 2005 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej 
uchwały.

6 ) W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 
dnia 28 grudnia 2005 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej 
uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 
2006.

                                                                                   Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                /-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr II/6/2006

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

 z dnia  4 grudnia 2006 roku

   Na  podstawie  pisma  Wojewody  Wielkopolskiego  Nr  FB.I-3.3011-648/06 
zwiększono budżet po stronie dochodów w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdz. 
85212  Świadczenia  rodzinne,  zaliczka  alimentacyjna  oraz  składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe przekazane z 
budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji 
rządowej  oraz innych zadań bieżących zleconych gminom ustawami o kwotę 
7.000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono dział 852 rozdz.85212 paragraf 
3110 o kwotę 7.000,00 zł.
   Na  podstawie  pisma  Wojewody  Wielkopolskiego  Nr  FB.I-4.3011-752/06 
zwiększono budżet po stronie dochodów w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdz. 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 



zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań 
bieżących zleconych gminom ustawami o kwotę 1.500 zł. Po stronie wydatków 
zwiększono dział 852 rozdz.85214 paragraf 3110 o kwotę 1.500,00 zł.
   Zwiększono budżet po stronie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie 
rodz. 80101 Szkoły Podstawowe w § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 331,00 zł. 
Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków w § 3260 Inne formy pomocy 
dla uczniów o kwotę 331,00 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla klas 
I szkół podstawowych.
  W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem  rozdz.  75616   Wpływy  z  podatku  rolnego,  leśnego,  podatku  od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
zwiększono dochody w § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 
9.000 zł z tytułu ponadplanowych wpłat z Urzędów Skarbowych. 
  W  dziale  010  Rolnictwo  i  łowiectwo  rozdz.  01010  Infrastruktura 
wodociągowa  i  sanitarna  wsi  zmniejszono  dochody  w  §  2700  Środki  na 
dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin,  powiatów,  samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2000,00 zł przenosząc kwotę 
2000,00 zł na § 6290 Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz zwiększając dodatkowo 
§ 6290 o kwotę 2.340,00 zł z tytułu dodatkowych wpłat. 
   Na podstawie pisma z Ministra Finansów Nr ST3-4822-1/2006 zwiększono 
budżet po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  w § 
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 23.133,00 zł. 
Po  stronie  wydatków  zwiększono  dział  010,  rozdz.01010  §  6050  Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.133 zł z działu dochodów 758-
75802 § 2750 oraz o kwotę 4.340 zł z dochodów 010, rozdz.01010 § 6290.
   Zwiększono dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-
20g/2006 w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75801 § 2920 Subwencje ogólne 
z budżetu państwa o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz 
nowych  pomieszczeń  do  nauki,  pozyskanych  w  wyniku  modernizacji  lub 
adaptacji,  w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  naukowe.  Po  stronie  wydatków 
zwiększono dział 801, rozdz. 80110 Gimnazja § 4240 Zakup pomocy naukowych , 
dydaktycznych  i książek o kwotę 50.000 zł w celu wyposażenia w sprzęt 
sportowy adoptowanej strażnicy OSP w Mchach na salę ćwiczeń.
   W dziale 758, rozdz.75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr 
ST5-4822-22g/2006 zwiększono również dochody o kwotę 23.410 zł. Po stronie 
wydatków zostały zwiększone środki w dziale 801- 80101 w § 4210 Zakup 



materiałów i wyposażenia w szkole Książ o kwotę 6.000 zł i 3.410  zł z 
przeznaczeniem na zakup grzejników do mieszkań emerytowanych nauczycieli 
oraz w dziale 801, rozdz.80110 Gimnazja w § 4210 o kwotę 10.000 zł dla 
gimnazjum w Książu i o kwotę 4.000 zł dla Gimnazjum w Mchach.
   W dziale 801, rozdz. 80101 zwiększono dochody w § 0960 Otrzymane spadki, 
zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2.500 zł. zgodnie z umową 
darowizny  Nr  286/06  pomiędzy  Szkołą  w  Chrząstowie,  a  Fundacją  Banku 
Zachodniego WBK SA z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie 
projektu wyrównywania szans " Bliżej Świata Kultury" dla 36 dzieci. Po 
stronie wydatków zwiększono § 4210 i § 4300 o kwotę 2.500 zł. Natomiast 
zmniejszono § 4270 o kwotę 5.688 zł i przeniesiono te środki na paragraf 
4210 i 4300 w szkole Chrząstowo.
Po stronie wydatków zwiększono środki w dziale 630 Turystyka rozdz.63003 
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w § 6050 o kwotę 1.000 zł z 
przeznaczeniem jako dodatkowe środki do inwestycji wykonanie i ustawienie 
pomostu na pływakach w Gogolewie.
   Zmniejszono wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  rozdz.  75412  Ochotnicze  straże  pożarne  §  6620  Dotacje 
celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
2.500 zł, a przeniesiono kwotę 2.500 zł do rozdz. 75411 Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej § 6620 dotacje celowe.
W dziale 754, rozdz.75412 dokonano zmian pomiędzy paragrafami zwiększając § 
3030  o kwotę 3.690 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla Ochotniczych 
Straży pożarnych wyjeżdżających do pożarów, § 4260 o kwotę 1.000 zł na 
energię elektryczną, a zmniejszając § 4270 o kwotę 4.690 zł. Dodatkowo 
zwiększono  §  4210  w  kwocie  6.000  zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  art. 
przemysłowych do  pomieszczenia w strażnicy OSP w Chwałkowie Kościelnym z 
przeznaczeniem   -  utworzenie  zaplecza  socjalno-  wypoczynkowego   oraz 
wyszkolenia sportowego dla  młodocianych strażaków przy OSP. 
  W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w rodz. 90003 
zmniejszono § 4210 o kwotę 4.000 zł i § 4300  o kwotę 3.393 zł, zwiększkno 
§ 4170 o kwotę 2.000 zł, § 4110 o kwotę 344 zł i § 4120 o kwotę 49 zł. 
Środki te zostały przeznaczone na zatrudnienie 5 osób bezrobotnych na umowę 
zlecenie.  Zwiększono  dział  926  Kultura  fizyczna  i  sport  rozdz.  92695 
Pozostała działalność § 4210 o kwotę 2.500 zł i § 4300 o kwotę 2.500 zł. 
   Po  stronie   wydatków  w  dziale  921  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa 
narodowego  rozdz.  92109  Domy  i  ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby 
zmniejszono  §  6050  Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  o  kwotę 
60.000 zł, a zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 
45.000  zł  oraz  §  4270  Zakup  usług  remontowych  o  kwotę  10.000  zł  z 
przeznaczeniem na  remont świetlicy w Chwałkowie i Kiełczynku. Pozostałe 



5000 zł przeniesiono do działu 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły 
podstawowe zwiększając § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły 
podstawowej w Chwałkowie Kościelnym.

                                                                                                           Burmistrz

                                                                                             /-/ mgr inż. Leszek Dudziak


