
  
                                                      UCHWAŁA  NR IV / 20  /2006

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 28 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
Uchwałą Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp z dnia 4 grudnia 2006 roku
Uchwałą Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2006 roku

                                              wprowadza się zmiany:
1)     § 1. otrzymuje brzmienie;

    Uchwala się budżet na rok 2006 w wysokościach:

    1. dochody                                                                                           17.536.120,00
    w tym 
    dotacje celowe na zadania zlecone
    z zakresu administracji rządowej                                                          3.462.516,00

    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                                                                                             17.844.624,00
       w tym:  
    wydatki na zadania zlecone z zakresu 



    administracji rządowej                                                                          3.462.516,00

   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                                                             308.504,00
     Plan przychodów                                               367.704,00
     w tym:
         - wolne środki 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 
    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej 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 rzadowej w 
następujących kwotach:

              - dochody     - 3.462.516,00
              - wydatki      - 3.462.516,00

w załaczniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 
grudnia 2005 roku wprowadza sie zmiany określone załacznikiem Nr 2 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 IV/20/2006

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

 z dnia  28 grudnia 2006 roku

 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.8.3011-823/06 zwiększono dochody w 
dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85278 Usuwanie klęsk żywiołowych § 2010 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz 
innch zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 101.484 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na obligatoryjną pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, 
których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Odpowiednich zmian dokonano 
po stronie wydatków w § 3110 oraz dokonano zmian w załaczniku Nr 2 dotyczącego zadań 
zleconych przez administrację rzadową.
 Zwiększono dochody pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.1-2.3011-887/06 w dziale 801 

Oświata i wychowanie rozdz.80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe przekazane z 

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 27.473 zł z pzreznaczeniem 

na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały 

pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. Po stronie wydatków dokonano zmian w § 4300.

 W wydatkach budżetowych dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w szkołach, 

przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, OPS  i wydatkach Urzędu 

Miejskiego.

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                    /-/ mgr inż. Leszek Dudziak


