
UCHWAŁA Nr XVI/ 91 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 3 grudnia 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;
Uchwałą Nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 września 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 116/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 5 października 2007 roku;
Uchwałą Nr XV/79/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 151/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 listopada 2007 roku

                 wprowadza się zmiany;                         
1) w § 1 

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 18.130.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały.
  
2) w § 2: 
   a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

   1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 19.090.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

   b) ust.2 pkt 1 lit a) otrzymuje brzmienie:
2.1. Wydatki bieżące wynoszą 16.270.940,00 zł w tym:
     a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 7.230.496,00 zł;

   c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.2) ustala się wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2.819.620,00 zł.



  
 
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 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 XVI/ 91 /2007

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 3 grudnia 2007 roku

 Budżet po stronie dochodów został zwiększony o 72.947 zł w tym:
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Cęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego § 2920 o kwotę 3.247 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z 
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących 
na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Po stronie       wydatków zwiększono budżet w dziale 
801, rozdz.80101 § 4010 Wynagrodzenia osobowe.
- w 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność, § 2440  Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 69.700 zł. Dotacja 
niniejsza otrzymana została z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program " 
Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny 
wiejskie oraz gminy wiejsko - miejskie. Po stronie wydatków kwotę 69.700 zł wprowadzono w dziale 801-
80195 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 

     Dokonano przeniesienia planów dochodów pomiędzy paragrafami:
-  dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 Pozostała działalność,  zmniejszono § 0870 
Wpływy ze sprzedaży skaładników majątkowych o kwotę 110.000 zł, a zwiększono § 0770 Wpływy z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody w tym 
paragrafie dotyczą sprzedaży gruntów rolnych dla rolników z terenu naszej gminy.
- dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
zmniejszono § 0870  Wpływy ze sprzedaży skaładników majątkowych o kwotę 74.885 zł,  a zwiększono § 
0770 Wpływy z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości. Dochody niniejsze dotyczą sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości - lokali.
Zmiany dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 24/1047/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku.
  Zmiany w  wydatkach w budżecie na rok 2007 dotyczą:
- zwiększono ogółem wydatki na rok 2007 o kwotę 3.247 zł w dziale 801,rozdz. 80101 § 4010 
Wynagrodznie osobowe z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów wypłat 
odpraw dla nauczycieli odchodzących na emerytury oraz zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o 
kwotę 7.500 zł jako dodatkowe środki na remont dachu w szkole podstawowej w Chwałkowie. Pozostałe 
wydatki są to przeniesienia pomiędzy paragrafami zgodnie z pismami dyrektorów szkół i gimnazjów.
- zwiększono wydatki w dziale 801, rozdz.80195 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 
69.700 zł na dofinansowanie wydatków na zdobycie wykształcenie przez osoby niepełnosprawne - 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Książ Wlkp.
- dokonano zmiany pomiędzy pargrafami w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę, rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej, zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł, a zwiększono § 4300. Kwota niniejsza dotyczy wykonania planu 
zaopatrzenia w energię elektyczną i gaz przez Gminę Książ Wlkp.
Zmiany dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 24/1047/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku.

- zmniejszono wydatki:
 a/ dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł. Kwota niniejsza pozostała po przeliczeniu wykonania inwestycji 
drogowych po przetargach.
 b/ w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110  Świadczenia społeczne o 
kwotę 84.980 zł. Zaplanowana kwota na dodatki mieszkaniowe okazała się za duża w stosunku do 
wykonania na rok 2007.
 c/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 4430 
Różne opłaty i składki o kwotę 200.000 zł. W roku 2007 nie doszło do podpisania umowy na dostarczanie 



odpadów komunalnych z wysypiskiem w Mateuszewie. Opłaty dotyczyły zapłaty udziałów i składek.
- zwiększono wydatki:
a/ dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o 
kwotę 153.000 zł z przeznaczeniem na wyremontowanie dróg gminnych oraz parkingów i dróg przy 
Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
b/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł. Kwotę niniejszą przeznaczono 
na wykup gruntu przy Wichury w Książu Wlkp.
c/ w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy Gmin zwiekszono § 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia o kwotę 29.000 zł na zakup mebli, wykładzin, farb.Zwiększono § 4270 o kwotę 25.000 zł na 
demontaż i montaż drzwi wejściowych w Urzędzie Miejskim w Książu oraz § 4300 Zakup usług pozostałych 
o kwotę 10.280 zł na zapłacenie koncepcji architektonicznej na przebudowę wejścia do budynku Urzędu 
Miejskiego.
- w dziale w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 i 85219 dokonano przeniesień wydatków pomiędzy 
paragrafami.
- w dziale 801, rozdz.80195 Pozostała działalność zwiększono § 4300 o kwotę 84.980 zł na wypłaty dla 
pracodawców koszów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( przeniesiono niniejszą 
kwote z dodatków mieszkaniowych).
- zwiększono dział 900, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 o kwotę 22.720 zł w tym kwota 
7.720  jako dodatkowe środki na oświetlenie uliczne ulica Ogrodowa w Książu Wlkp. i kwota 15.000 zł na 
sporządzenie dokumentacji - wymiana lamp na energooszczędne na terenie gminy Książ Wlkp.
  
                                                                                              Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil  Marciniak


