UCHWAŁA Nr XIV/73/2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 17 września 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;
Uchwałą Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 lipca 2007 roku;
Uchwałą Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 sierpnia 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 84/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007 roku
wprowadza się zmiany;
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 17.581.385,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) § 2:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 18.541.477,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
b) ust. 2. pkt 1 , lit b otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
2.1) wydatki bieżące w wysokości 15.719.761,00 zł w tym na:
b) dotacje w kwocie 424.076 zł:
tym na :
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w
kwocie 61.000 zł.
c) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2.2) ustala się wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2.821.716,00 zł.
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na
finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej Uchwały.
3) § 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 4 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 XIV/73/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 września 2007 roku
Na podstawie umowy Nr DI.III.0723/200/2007 zawartej pomiędzy Województwem
Wielkopolskim, a Gminą Książ Wlkp. zwiększono budżet po stronie dochodów w dziale 600
Transport i łączność , rozdz.60016 Drogi publiczne gminne § 6300 Wpływy z tytułu pomocy
finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł. Po stronie wydatków dokonano
zwiększenia w dziale 600-60016 § 6050 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi przy
ul.Ogrodowej w Książu Wlkp.
Po stronie dochodów zwiekszono dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek
dochodowy od osób prawnych o kwotę 21.000 zł oraz dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814
Różne rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 15.000 zł z tytułu ponadplanowych
wpłat do budżetu.
Zmniejszono budżet po stronie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł, natomiast zwiększono § 2820 Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń o kwotę 25.000 zł
oraz z dochodów o kwotę 15.000 zł i 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup małego samochodu
ratowniczo - gaśniczego przez OSP W Książu Wlkp. Łącznie dotacja na dofinansowanie zakupu
wynosi 61.000 zł.
Zwiększono dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o
kwotę 2.967 zł z tytułu sprzedażu autobusu. Zwiększono również dochody w dziale 801 Oświata i
wychowanie, rozdz.80101 Szkoły podstawowe § 0870 o kwotę 1.327 zł z tutułu sprzedaży
skaładników majatkowych - sprzedaż na złom instalacji Centralnego ogrzewania w szkole w
Chwałkowie po dokonanej modernizacji kotłowni z opalania węglowego na gazowe.
Dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły
podstawowe § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorzadu
terytorialnego o kwotę 2.887 zł oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0750 o kwotę 1.080 zł. Dochody
zmniejszono z uwagi wypowiedzenie umowy najmu jednego lokalu użytkowego oraz dwóch lokali
mieszkalnych w szkołach podstawowych w Chwałkowie i Konarzycach zajmowanych przez
nauczycieli.
Po stronie wydatków dokonano zmian zmniejszając dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł. Obniżono wydatki po przeprowadzeniu przetargu na
inwestycję pod nazwą "Przebudowa kanału deszczowego ul.Ogrodowa ciek wodny w kierunku
Gogolewa.
Zwiększono natomiast wydatki w dziale 900, rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050
o kwotę 35.400 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ulica Ogrodowa w Książu
Wlkp. ( dołożenie 6 punktów świetlnych).
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami zmniejszono wydatki w § 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich
dotyczacych obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę

2.000 zł, natomiast zwiększono § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwote 2.400 zł z
przeznaczeniem na zapłate umowy o dzieło za opracowanie broszury pt. "Książ Wielkopolski w
powstaniu wielkopolskim 1918-1919". Zwiększono również § 4300 o kwotę 7.000 zł na
opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Książ Wlkp.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zwiekszono wydatki w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzezcz osób fizycznych o
kwotę 2.331 zł oraz § 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych o kwotę
5.093 zł. Wypłata odszkodowań nastapi z tytułu poniesionych strat wna nieruchomościach rolnych
położonych na wsiach po wykonaniu inwestycji Wodociągowanie wsi na terenie Gminy Książ
Wlkp.
Zwiększono wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na
opłacenie zakupu map, aktów notarialnych, ogłoszeń w związku ze sprzedażą gruntów
budowlanych i nieruchomości.
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiekszono § 6050 Wydatki
inwestycyjne o kwote 125.200 zł na wyremontowanie pomieszczeń po policji na biura dla OPS w
Książu w budynku Urzędu Miejskiego oraz zwiększono rozdz. 75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego § 4210 o kwotę 2.000 zł i § 4300 o kwote 1.000 zł. Środki zostaną
przeznaczone na zakup materiałów i usług promujących naszą Gminę.
Po stronie wydatków zwiększono dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły
podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych, § 4270 o kwote
1.400 zł dla szkoły w Chwałkowie oraz § 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwote 2.000 zł na wykonanaie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego
dachu w Szkole postawowej w Chrząstowie. W dziale 801, rozdz.80104 w § 6050 zwiększono
wydatki o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie, modernizację pomieszczeń
biurowych po OPS Książ WLKp. na sale przedszkolne w przedszkolu Książ Wlkp. Zwiększono
również § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000 zł na zakup krzeseł i stolików w
celu wyposażenia nowej sali w przedszkolu w Książu Wlkp.
Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 56.327 zł oraz wydatki o kwotę 56.327 zł.
Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak

