
UCHWAŁA Nr XXIII/136/2008 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 11 sierpnia 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;
Uchwałą Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 czerwca 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 82/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 93/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 lipca 2008 roku

                 wprowadza się  następujące zmiany:                         
1) w § 1:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19 146 825,00 zł z tego:
    a) dochody bieżące w kwocie           -  18 869 263,00 zł
    b) dochody majątkowe w kwocie     -       277 562,00 zł
      
   b) ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
   3. 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  601 916,00 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   20 568 217,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 
do uchwały budżetowej.

   b) ust. 2 pkt 1 lit a) i b) otrzymuje brzmienie:
2.1) Wydatki bieżące wynoszą 16 671 917,00 zł w tym:
     a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                 - 7 833 573,00 zł
     b) dotacje                                                                                         -    685 073,00 zł



   c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2.2) Ustala się wydatki majątkowe w 2008 w wysokości  3 896 300,00 zł.
  d) ust 3 otrzymuje brzmienie:
3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na 
finansowanie poszczególnych programów na lata 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 
budżetowej.

   e) ust. 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
4.1) 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  601 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 
3 do uchwały budżetowej.

 
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
  § 7. Ustala się dotacje inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
  § 10.  Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych  ujętych 
w budżecie na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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, 5, 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, 4, 5, 6 
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 XXIII/136/2008 
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 11 sierpnia 2008  roku

Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 100 776 zł, w tym:
1. Zwiększono dochody w dziale 750, rozdz.75023 w:
   - § 0830  o kwotę 25 000 zł  z tytułu  wpłat  od instytucji znajdujacych sie w budynku Urzędu Miejskiego 
za usługi ogrzewania, usługi telefoniczne,
  - § 0870 o kwotę 1 000 zł z tytułu sprzedaży starej kasy pancernej,
  - § 0970 o kwotę 2 125 zł  ponadplanowe dochody za usługi za rok 2007 -ogrzewanie, usługi 
telefoniczne.
2. Zwiększono  dział 756, rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 10 351 zł z tytułu wpłaty rekompensaty 
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
3. Zwiększono dział 758, rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 46 000 zł z tytułu ponadplanowych odsetek od 
rachunków bankowych Urzędu Miejskiego.
4. Zwiększono dział 801, rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 300 zł jako darowizna dla Przedszkola w Książu 
Wlkp. na zakup pomocy naukowych. Po stronie wydatków zwiększono dział 801, 80104 § 4240 zakup 
pomocy dydaktycznych.
5. Zwiększono dział 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 16 000 zł otrzymane od Wojewody 
Wielkopolskiego na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Odpowiednich zmian dokonano 
po stronie wydatków w kwocie 16 000 zł oraz 4 000 zł dokładając z dochodów własnych Gminy Książ 
Wlkp.

Po stronie wydatków budżet ogółem zwiększono na kwotę 100 776 zł, a zmiany dotyczą:
1. Zwiększono dział 010, rozdz.01010 § 6050 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na budowę 
wodociągu części wsi Chrząstowo.
2. Zwiększono dział 600, rozdz.60016:
   - §  4210 o kwotę 8 000 zł na zakupy materiałów potrzebnych na utrzymanie dróg gminnych,
   - § 6050 o kwotę 230 000 zł na:
         a) 30 000 zł dodatkowe środki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świączyniu,
         b) 200 000 zł dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji - 
przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp.
 3. Wprowadzono dochody w dziale 710, rozdz. 71014 § 4300 w kwocie 70 000 zł na wykonanie prac 
geodezyjnych - inwentaryzacji domków rekreacyjnych przyłączy wodociągowych i energetycznych w 
Ośrodku Jarosławki  na gruntach -własność Gminy Książ Wlkp. i dzierżawionych przez Gminę od 
Nadleśnictwa Piaski,
4. Zwiększono wydatki w dziale 750, rozdział 75023 w:
 - § 4300 o kwotę 6 000 zł  zł  jako dodatkowe środki na wykonanie audytu związanego z ochroną danych 
osobowych  i podłączenie rozdzielni prądu w budynku Urzędu, 
 - § 4260 o kwotę 25 000 zł z tytułu wzrostu cen za gaz w budynku Urzędu,
 - § 4750 o kwotę 22 076 zł zakup licencji na oprogramowania WORD i programu dla księgowości, zakup 
akcesoriów komputerowych,
 - § 6060 o kwotę 20 100 zł zakup nowej rozdzielni prądu dla budynku Urzędu Miejskiego.
5. Zwiększono dział 754, rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 6 000 zł jako dodatkowe środki z tytułu wzrostu 
wydatków na zakup gazu do ogrzewania Strażnic OSP w gm. Książ.
6.  Wprowadzono środki w dziale 801:
   - rozdz.80101 § 2540 w kwocie 130 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły 
podstawowej w Chrząstowie i we Włościejewicach,



  - rozdz. 80104 § 2540 w kwocie 40 000 zł - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w 
Chrząstowie i we Włościejewicach. 
  -  rozdz. 80195 wprowadzono środki w kwocie 600 zł na sfinansowanie komisji egazaminacyjnej do 
rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.
W dziale 801 dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
7. W dziale 852, rozdz. 85219 zwiekszono;
  - § 4210 o kwotę 3 000 zł na zakup artykułów biurowych i faksu,
  - § 4300 o kwotę 2 000 zł na przesyłki listowe, naprawę kserokopiarki i transport żywności dla 
podopiecznych,
  - § 4750 o kwotę 1 000 zł - licencja oprogramowania komputerowego, akcesoria komputerowe.
8. Zwiększono wydatki w dziale 900 ogółem na kwotę 576 145 zł, w tym:
  - rozdział 90001 § 6050 o kwotę 500 000 zł  
     a) zmniejszono zadanie -"Budowa stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp". 
o kwotę 60 000 zł po przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji,
     b) zwiększono o kwotę 560 000 zł  wprowadzając  nowe zadanie - "Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej w Książu Wlkp." (WPI).
   - zmniejszono  rozdział 90002 § 4430 o kwotę 123 855 zł -  przeniesiono środki na dotacje dla szkół 
niepublicznych i przedszkoli niepublicznych.
   - zwiększono 90015 § 6050 o kwotę 200 000 zł jako dodatkowe środki na inwestycję - "Wymiana lamp 
oświetlenia drogowego na energooszczędne, dołożenie nowych punktów świetlnych" (inwestycja znajduje 
się w załączniku WPI).
9. Zwiększono dział 921, rozdz.92105 § 6300 o kwotę 2 000 zł jako pomoc finansowa dla gminy Jarocin 
na inwestycję pn." Budowa Pomnika Generała Stanisława Taczaka" w Mieszkowie.
10. Zmniejszono dział 926, rozdział 92696 § 6050 o kwotę 1 128 000 zł . Pozostały tylko środki w 
wysokości 210 000 zł na:
   - Budowa boiska sportowego na wsiach w wysokości 10 000 zł,
   - Budowa boiska wraz z placem zabaw na 23 Stycznia w Książu Wlkp.,
   - Modernizacja istniejacych obiektów sportowych w Książu Wlkp. - dokumentacja,
   - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ksiązu Wlkp. - dokumentacja.
Ogółem na  3 powyższe zadania przeznaczono kwotę 200 000 zł.

                                                                                                             Burmistrz 

                                                                                                      Książa Wielkopolskiego

                                                                                                          /-/Teofil Marciniak


