
UCHWAŁA Nr XII/65/2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 17 lipca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591,z późn. zm./ oraz art. 165, art. art. 166, art. 166a, art. 168 ust. 2 
pkt 6, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska w 
Książu Wlkp. uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007,
zmienionej
Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.z dnia 5 lutego 2007 roku;
Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 roku;
Uchwałą Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 25/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007 roku;
Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 maja 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 34/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 51/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 czerwca 2007 roku;
Uchwałą Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 59/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2007 roku

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

§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 17.456.872,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 18.416.964,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 2 ust. 2. pkt 1  otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
   1) wydatki bieżące w wysokości 15.525.848,00 zł.

4) § 2 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2) ustala się wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2.891.116,00 zł.

5) § 9a otrzymuje brzmienie:
§ 9a. Określa się wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
ujętych w budżecie na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2007.

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

 /-/  Paweł Walkowiak

                                                                   Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/65/2007

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 17 lipca 2007 roku

     Zwiększono dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 
§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 14.200 zł z tytułu ponadplanowych dochodów -  odetki od 
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
   Po stronie wydatków dokonano zmian w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01010 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.250 zł 
na opracowanie dzieła polegajace na przygotowaniu operatu szacunkowego ustalajacego wartość 
odszkodowań za uprawy rolnicze i ogrodnicze oraz rekultuwację na nieruchomościach gruntowych 
po budowie wodociągów na wsiach.
   Dokonano zmian w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 Urzędy gmin § 6050 
wprowadzając kwotę 6.600 zł w celu opracowania dokumentacji na adaptację pomieszczeń w 
budynku Urzędu Miejskiego na biura dla OPS w Książu Wlkp. 
   W dziale 801 Oswiata i wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola w § 6050 zwiększono wydatki o 
kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na 
adaptację pomieszczeń biurowych OPS w budynku przedszkola na sale lekcyjne.
   Zwiększono wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90002 
Gospodarka odpadami § 4210 o kwotę 700 zł na zakup konfiskatora - urządzenie do selektywnej 
zbiórki przeterminowanych leków stanowiących odpady niebezpieczne oraz § 4300 o kwotę 250 zł 
za  na usługę odbioru odpadów i transport do miejsca unieszkodliwienia. Zakup niniejszego 
konfiskatora należy do zadań gminy wpisanych do Programu Ochrony Środowiska dla gminy Książ 
Wlkp. - Uchwała Nr XX/139/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 2004 
roku oraz w Uchwale Nr XLIV/265/2006 roku Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 
października 2006 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Książ 
Wlkp. Program i regulamin zostały opracowane na podstawie Ustawy o odpadach / tekst jednolity z 
2007 roku Dz.u. Nr 39, poz. 251/. 

                                                                                             p.f. Burmistrza
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Bronisław Lachowicz


