UCHWAŁA Nr XIX/112 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 10 marca 2008 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 XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008,
zmienionej
Zarządzeniem Nr 16/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 lutego 2008 roku
wprowadza się zmiany;
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18 386 522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
b) ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 3 229 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
c) w ust. 3 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 775,00 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.
2) w § 2:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19 686 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
b) ust. 2 pkt 1 lit a i b otrzymują brzmienie:
2.1. Wydatki bieżące wynoszą 15 985 292,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą - 7 855 832,00 zł;
b) dotacje
- 513 073,00 zł.
c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2.2) ustala się wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 3 701 000,00 zł.
d) ust.3 otrzymuje brzmienie:
3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na
finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, 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 3 229 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
f) W ust. 4 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
2) wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 775,00 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
g) Po ust.4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 1 299 770 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala sie dotacje inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań
jednostki samorzadu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w
budżecie na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2008.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/112/ 2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku
Zwiększono budżet po stronie dochodów:
1. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 22 stycznia 2008r pomiędzy Zarządem Powiatu w
Śremie, a Burmistrzem Gminy Książ Wlkp. w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne
powiatowe § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 33 775zł.
Po stronie wydatków zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł, § 4270 Zakup
usług remontowych o kwotę 23 775 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem
na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Książ Wlkp.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r Nr ST3/4820/1/08 zwiększono dochody w
dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 418 766 zł. Po stronie wydatków został
zwiększony dział 801, rozdz.80101 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 418 766 zł.
3. Zwiększono dział 801 Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0970 o kwotę 3 573 zł jako wypłata odszkodowania z PZU SA - dla
szkoły podstawowej w Mchach po powstałej szkodzie - dach w szkole- na skutek szalejącej wichurze w
styczniu 2008 roku. Po stronie wydatków zwiększono zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych.
b) rozdz. 80101 Gimnazja § 2755 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 7 000 zł. na podstawie
umowy pomiędzy Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie, a Gimnazjum w Książu Wlkp. na
realizację programu " Nic o nas bez nas. Wspomnienia świadków historii ziemi ksiąskiej". Dotacja niniejsza
została przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego
programu " Równać szanse-2007".
Po stronie wydatków zwiększono 801-80101 § 4175 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 600 zł, §4215
Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 700 zł i § 4305 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 700 zł. W
załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały zostały umieszczone koszty całości projektu, gdzie dotacja wynosi 7
000 zł , środki własne w kwocie 7 328 zł zostaną poniesione przez gimnazjum w Książu z własnego budżetu.
4. Zmniejszono budżet po stronie dochodów w dziale 852 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB.I-3.3010-3/08:
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 246 400 zł.
Po stronie wydatków zmniejszono 852-85212 § 3110 Świadczenia społeczne o kwote 246 400 zł.
b) 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 11
800 zł.
5. Zmniejszono budżet w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa § 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 152 zł. na postawie pisma z Krajowego
Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 26 lutego 2008 r Nr DLS-3101-7/08 przekazującą
ostateczną informację o kwotach dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na rok
2008.
Po stronie wydatków zmniejszono § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 130 zł, § 4110 o kwotę 19 zł
i § 4120 o kwotę 3 zł.
Po stronie wydatków zmniejszono 852-85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 11 800 zł.
Dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków i tak:
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona
wód zmniejszono § 6050 o kwotę 70.000 zł. Dokonano przeniesienia inwestycji zapisanej w budżecie

( WPI) - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp. w kwocie 505 000 zł do realizacji w funduszu
celowym- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast w budżecie
wprowadzono inwestycję pn. " Budowa stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.
w kwocie 435 000 zł. ( załącznik inwestycji jednorocznych).
- w dziale 750 Administracja publiczna , rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększono § 4270 Zakup usług
remontowych o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na remont korytarza głównego i wejścia do budynku
Urzędu Miejskiego.
- w dziale 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano zmian
pomiędzy paragrafami zmniejszając § 4300 o kwotę 92 551 zł, a zwiększając § 2820 Dotacje celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 92 551
zł. Zmiana została dokonana po przeprowadzeniu konkursu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej. Usługa będzie wykonywana przez Polski
Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.
- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w oświacie.
Dokonano zmian w załączniku Nr 5 Przychody i rozchody budżetu na podstawie pisma z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o planowanej pomocy finansowej w
kwocie do 200 000 zł - pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. "Stacja odwadniania osadu dla
oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.

Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak

