
UCHWAŁA Nr XXII/  130   /2008 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 9 czerwca 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;
Uchwałą Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 maja 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 55/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2008 roku

                 wprowadza się  następujące zmiany:                         
1) w § 1:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19 046 049,00 zł z tego:
    a) dochody bieżące w kwocie           -  18 769 487,00 zł
    b) 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  3 494 480,00 zł, część II - dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych 
zadań bieżących  w wysokości  585 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

2) w §  2: 
   a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości   20 467 441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

   b) ust. 2 pkt 1 lit a) i b) otrzymuje brzmienie:
2.1) Wydatki bieżące wynoszą 16 495 241,00 zł w tym:
     a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                 - 7 850 593,00 zł
     b) dotacje                                                                                         -    513 073,00 zł

   c) 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  3 494 480,00 zł, część II -  wydatki z dotacji z budżetu państwa 
związane z realizacją własnych zadań bieżących   w wysokości  585 916,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

 



4) § 7 otrzymuje brzmienie:
  § 7. Ustala sie dotacje inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:
  § 8. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:
   1) przychody    1 281 663,00 zł
   2) wydatki        1 279 929,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 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, 7, 8  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, 4, 5  do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 5. 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 XXII/ 130  /2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 czerwca 2008  roku

Zwiększono budżet po stronie dochodów:
1. Zwiększono dochody w dziale 801, rozdz. 80110 Gimnazja § 2700 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
projektu " Równać szanse 2007". " Nic o nas bez nas. Wspomnienia świadków historii ziemi ksiąskiej" . 
Wpłat dokonały osoby fizyczne oraz osoby prawne. Po stronie wydatków zwiększono § 4170 o kwotę 600 
zł, § 4210 o kwotę 1 400 zł i § 4300 o kwotę 600 zł.
2. Zwiększono dochody na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-216/08 w dziale 
801, rozdz. 80195 § 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin o kwotę 67 371 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Po stronie wydatków zwiększono 801-80195 § 
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 67 371 zł.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FS10/4135/83/30/WWP/08/345/435 zwiększono 
dochody w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 350 zł na 
dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych. Po stronie wydatków zwiększono § 4010 
Wynagrodzenia osobowe o kwotę 4 350 zł.

4. Na podstawie umów darowizny pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A.  w Poznaniu 
zwiększono dochody
   - w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, § 0960 Otrzymane spadki, 
zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 120 zł dla szkoły Podstawowej we Włościejewicach. Po 
stronie wydatków zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 120 zł,
   - w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 
darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 500 zł.
Darowizny niniejsze są udzielone w ramach programu działań charytatywnych " Bank Dziecięcych 
Uśmiechów " na dofinansowanie wycieczek dla dzieci szkolnych ( Szkoła Włościejewice) i 
niepełnosprawnych ( OPS Książ).
Na podstawie umowy  pomiędzy Powiatem Śremskim, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 
zwiększono dochody w dziale 852, rozdz. 85295 § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1 
500 zł. na dofinansowanie wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy 
społecznej w Książu Wlkp.
Po stronie wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 zwiększono łącznie o 3 000 zł w  § 4210 o kwotę    1 250 
zł, § 4430 o kwote 60 zł oraz § 4300 o kwotę 1 690 zł.
5. Dodatkowo po stronie wydatków dokonano  przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w 
jednostach budżetowych oświaty w związku z podwyżką  wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników 
obsługi oraz zmian w wydatkach dotyczących referendum gminnego ( zadania własne) i wydatkach 
dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników ( zadania zlecone).
6. Zwiększono przychody  w Zakładzie Usług Komunalnych o kwotę 133 231 zł , a wydatki o kwotę 131 
747 zł z tytułu wzrostu opłat za śmieci.

                                                                                                                   Burmistrz 
                                                                                                         Książa Wielkopolskiego
                                                                                                /-/ Teofil Marciniak


