
UCHWAŁA Nr XXI/122 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 7 maja 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;
Uchwałą Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 45/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2008 roku

                 wprowadza się zmiany:                         
1) w § 1:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18 686 308,00 zł z tego:
    - dochody bieżące w kwocie           -  18 409 746,00 zł
    - dochody majątkowe w kwocie     -       276 562,00 zł
   
   b) ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
    1) część I - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w wysokości  3 229 180,00 zł, część II - dotacje z budżetu państwa związane z 
realizacją własnych zadań bieżących  w wysokości 498 195,00 zł, część III - dochody budżetu 
państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  w 
wysokości 19 000,00 zł.

2) w §  2: 
   a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20 107 700,00 zł

   b) ust. 2 pkt 1  otrzymuje brzmienie:
2.1. Wydatki bieżące wynoszą 16 135 500,00 zł w tym:
     a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą  - 7 866 372,00 zł;
     b) dotacje  celowe wynoszą                                                             -    420 522,00 zł;
     c) wydatki na obsługę długu  wynoszą                                            -    106 570,00 zł. 
  c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.2) ustala się wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 3 972 200,00 zł.

   d) ust. 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
1) część I - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 



zleconych ustawami w wysokości  3 229 180,00 zł, część II -  wydatki z dotacji z budżetu państwa 
związane z realizacją własnych zadań bieżących   w wysokości 498 195,00 zł.
 
3) w § 4:
    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Deficyt budżetu w kwocie 1 421 392,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych 
rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych.
    
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
    § 5. Tworzy się rezerwy:
      1) ogólną w wysokości 19 040,00 zł;
      2) celową w wysokości 3 960,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

5)  § 10 otrzymuje brzmienie:
 § 10. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednorocznych  ujętych w budżecie na rok 2008 w wysokości 1 109 200,00 zł.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:
 § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600 970,00 
zł z tego na:

      - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 100 000,00 
zł;
     -  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  w kwocie 
500 970,00 zł .

§ 2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2007 roku  wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Załączniki  Nr 3, 4, 7, 10 do uchwały Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 
dnia 28 grudnia 2007 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników 
Nr 3, 5, 7, 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 
2008 roku otrzymuje nową treść zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 6. 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 XXI/122/2008 
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 7 maja 2008  roku

Zwiększono budżet po stronie dochodów:
1. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia15 kwietnia 2008r pomiędzy Gminą Książ Wlkp., 
a Województwem Wielkopolskim - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- w dziale 600 Transport i 
łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych o 
kwotę 165 000 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Książ Wlkp. Po 
stronie wydatków zwiększono o kwotę 165 000 zł dział 600-60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne. 
2. Na podstawie decyzji PZU SA zwiększono dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 
80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.528 zł z tytułu 
odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia za szkody spowodowane wichurą - dach w szkole 
podstawowej w Mchach.
3. Zwiększono dochody w dziale 801, rozdz. 80110 Gimnazja § 2700 Środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 3 800 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie projektu " Równać szanse 2007". " Nic o nas bez nas. Wspomnienia świadków 
historii ziemi ksiąskiej" - wydanie książki. Wpłat dokonały osoby fizyczne oraz osoby prawne.
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-148/08 zwiększono dochody w 
dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 
kwotę 123 458 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół gminy Książ. Po stronie wydatków 
zwiększono 854-85415 § 3240 Stypendia dla uczniów.
Po stronie wydatków dokonano zmian:
1. W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono § 4270 Zakup usług 
remontowych o kwotę 20 000 zł  oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł z 
przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych.
2. W dziale 750 Administracja publiczna , rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększono:
    - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 63 090 zł na remont korytarza  dolnego i wejścia do 
budynku Urzędu Miejskiego;
    - § 4300 Zakup usług pozostałych  o kwotę 15 000 zł na wykonanie audytu związanego z 
ochrona danych osobowych tut. Urzędu;
    - § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 14.485 zł na 
zakup licencji na użytkowanie Systemu Finansowo - Księgowego oraz jego wdrożenie dla działu 
Finansowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
3. W dziale 751, rozdz. 75109 Wybory do rad gmin i referenda gminne zwiększono § 4740 zakup 
materiałów papierniczych o kwotę 265 zł oraz § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 
250 zł na zakup papieru , toneru i płyt na wydatki związane z organizowanym w dniu 11 maja 2008 
r referendum gminnym.
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększono § 8070 Odsetki od krajowych 
pożyczek o kwotę 5 750 zł z tytułu odsetek od pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 200 000 zł na inwestycję - Budowa stacji odwadniania osadu w 
oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.).
5. Zmniejszono wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 
4810 Rezerwy o kwotę 19 690 zł. Kwota niniejsza została przeznaczona na remont korytarza i 
wejścia w budynku Urzędu Miejskiego.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dokonano zmian 
pomiędzy paragrafami w kwocie 1 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe szkoła 



Konarzyce oraz zmniejszono §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 106 200 zł, a zwiększono § 
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na prace modernizacyjne i 
adaptacyjne w szkole Książ Wlkp. na sale lekcyjne ( adaptacja kotłowni na sale lekcyjną, 
stworzenie sali komputerowej dla biblioteki oraz naprawa dachu).
7. W dziale 851 ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian 
pomiędzy paragrafami zmniejszając § 4300 o kwotę 200 zł, a  zwiększając § 4610 Koszty 
postępowania sądowego z tytułu złożonych wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia 
odwykowego dla osób uzależnionych.
8.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono rozdz. 90003, § 4210 o 
kwotę 2 000 zł , a zwiększono rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 na 
zakup krzewów ozdobnych przy Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby dokonano zmian pomiędzy paragrafami na remont świetlicy wiejskiej w 
Zaborowie.
10.W dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność przeniesiono z § 2830 
kwotę 30 000 zł na § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom- dotacja na zadania sportowe drużyn młodzieżowych.

                                                                                                    Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil Marciniak

                                                       


