UCHWAŁA Nr XVII/ 100 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 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;
Uchwałą Nr XVI/91/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2007 roku
wprowadza się zmiany;
1) w § 1
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 18 268 042,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
b) ust.2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 3 804 139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) w § 2:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 19 228 134,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
b) ust.2 pkt 1 lit a) otrzymuje brzmienie:
2.1. Wydatki bieżące wynoszą 16 560 914,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 7 245 889,00 zł;

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2.2) ustala się wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2 667 220,00 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 4 do niniejszej
uchwały.
e) ust. 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 3 804 139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy sie rezerwę ogólną w wysokości 119 249,00 zł.
§ 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 XVII/100 /2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Budżet po stronie dochodów został zmniejszony o 69.700 zł w dziale 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 zmniejszono kwotę 69.700 zł w dziale 801-80195 § 3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych. Zmniejszenia dokonano zgodnie z wyjaśnieniem Ministra finansów, Departament
Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Uchwała Nr 26/1146/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w poznaniu z dnia 19 grudnia 2007 roku. Kwota niniejsza nie stanowi dochodu gminy i nie
powinny być ujmowane w budżecie gminy.
Zmniejszono dochody na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-758/07 w dziale 852
Pomoc społeczna, rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
o kwotę 3.638 zł. Po stronie wydatków zmniejszono 852-85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę
3.638 zł.
Zwiększono budżet po stronie dochodów, zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011763/07 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 210 912 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Po stronie wydatków
zwiększono 801-80195 § 4300 Zakup usług pozostałych.
Zmiany po stronie wydatków w budżecie na rok 2007 dotyczą:
1. Zmniejszono dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40003
Dostarczanie energii elektrycznej § 4300 o kwotę 10.000 zł;
2. Zwiększono dział 600 Transport i łączność, rozdz.60016 Drogi gminne § 4270 zakup usług remontowych
o kwotę 35.000 zł z tytułu dodatkowych prac na remonty dróg gminnych oraz dokonano zmian pomiędzy
paragrafami w rozdz.60014 Drogi powiatowe;
3. Zwiększono dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty aktów
notarialnych, map geodezyjnych z tytułu sprzedaży gruntów;
4. Zwiększono dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75022 Rady Gmin § 3030 na wypłaty diet dla
radnych , zwiększono rozdz.75023 Urzędy gmin § 4750 o kwotę 6.000 zł na zapłatę abonamentu programu
LEX .
5. Zwiększono rezerwę budżetową 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę
99.150 zł;
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono ogółem o kwotę 320
zł, a w rozdz. 80110 Gimnazja zwiększono ogółem o kwotę 10.000 zł z z tytułu wypłat odpraw emerytalnych
dla dwóch nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami.
7. Zmniejszono wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001
Gospodarka ściekowa o ochrona wód , § 6050 o kwotę 49 400 zł z uwagi na mniejsze wydatki inwestycyjne
dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w Książu Wlkp. w roku 2007, natomiast zwiększył się § 4210 o
kwotę 1 620 zł na zakup rur i piasku w celu naprawy rowu odprowadzającego wodę deszczową ( koło
posesji P. Zandeckiego w Książu ).
8.Zmniejszono dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 103.000 zł (WPI) na budowę boisk sportowych na wsiach
( 10.000 zŁ) oraz budowę nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców gminy Książ ( przy ul. 23 stycznia w Książu Wlkp.)
9. Pozostałe zmiany w wydatkach na 2007 rok dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami.

Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak

