
UCHWAŁA Nr XXIV/150 /2008  
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.  

 
z dnia 29 września  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; 
Uchwałą Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2008 roku; 
Zarządzeniem Nr 109/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2008 roku 
 
                 wprowadza się  następujące zmiany:                          
1) w § 1: 
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
   1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19 204 081,00 zł z tego: 
    a) dochody bieżące w kwocie           -  18 922 019,00 zł 
    b) dochody majątkowe w kwocie     -       282 062,00 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  3 504 580,00 zł, część II - dotacje z budżetu państwa związane z 
realizacją własnych zadań bieżących  w wysokości  649 072,00 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   20 625 473,00 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 16 930 573,00 zł w tym: 
     a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                 - 7 831 483,00 zł 
     b) dotacje                                                                                         -    695 874,00 zł 



   c) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
2.2) Ustala się wydatki majątkowe w 2008 w wysokości  3 694 900,00 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  3 504 580,00 zł, część II -  wydatki z dotacji z budżetu państwa 
związane z realizacją własnych zadań bieżących   w wysokości  649 072,00 zł, zgodnie z załącznikiem   
Nr 3 do uchwały budżetowej. 
 
3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
 
     § 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem 
Nr 6 do uchwały budżetowej. 
 
4) § 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. 
 
5) § 8 otrzymuje brzmienie: 
    § 8. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości: 
       1)  przychody      1 290 164 zł, 
       2)  wydatki          1 288 430 zł 
   zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej. 
 
6) § 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, 6, 7, 8, 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, 
7, 8   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 XXIV/150 /2008  
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
 

z dnia 29 września 2008  roku 
 
 
Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 57 256 zł , w tym: 
- dochody własne o kwotę   47 156 zł, 
- dochody zlecone o kwotę  10 100 zł. 
1) Zwiększono dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 
szkole Książ Wlkp. i Mchy oraz Gimnazjum w Książu Wlkp. zainstalowanie instalacji monitoringu 
wizyjnego , zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-294/08. Po stronie wydatków 
zwiększono 801-80195 § 4300 o kwotę 28 000 zł oraz dołożono środki własne w wysokości 5 600 zł. 
2) Zwiększono dział 852 rozdział 85212: 
   - § 2010 o kwotę 9 000 zł., 
   - § 6310 o kwotę 4 500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-335/08 z 
przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008r ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. Po stronie wydatków dokonano zmian zwiększając wydatki bieżące 
o kwotę 9 000 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 500 zł. 
3) Zmniejszono dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 3 400 zł, zgodnie z pismem Wojewody 
Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-381/08 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu 
realizowanych zadań. Po stronie wydatków zmniejszono 52-85213 § 4130 o kwotę 3 400 zł. 
4) Zwiększono dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 19 156 zł, zgodnie z pismem Wojewody 
Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-377/08 na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci 
rozpoczynających  roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych. Po 
stronie wydatków dokonano zmian w dziale 854-85415 § 3260 o kwotę 19 156 zł. 
 
Dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków zwiększając ogółem wydatki o kwotę 57 256 zł.: 
1) Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę 50 000 zł pomoc finansowa  jako dotacja celowa dla 
Starostwa Powiatowego w Śremie na inwestycję " Budowa chodnika w Kiełczynku". 
2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 5 000 zł na zakup znaków drogowych oraz § 4300 o kwotę 2 
000 zł na naprawę wiat autobusowych. 
3) dział 700 rozdział 70004 § 2650 o kwotę 8 501 zł zwiększając dotację dla Zakładu Usług Komunalnych 
na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Książ Wlkp. 
4) Dział 750 rozdział 75023: 
    - § 4210 o kwotę 13 399 zł - na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., 
    - § 4270 o kwotę 50 845 zł zwiększenie planu remontu wejścia i korytarza dolnego w Urzędzie 
Miejskim z przeznaczeniem na zamontowanie windy dla niepełnosprawnych. 
    - 4300 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki pocztowe, śmieci z tytułu wzrostu cen  
w 2008r. 
5) Dział 801 zwiększono o kwotę 58 000zł z tego: 
    Dokonano zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zwiększono plany wydatków na inwestycje  
o kwotę 4 100 zł jako dodatkowe roboty adaptacyjne w szkole w Książu Wlkp., remont szatni przy 
Gimnazjum w Książu Wlkp., monitoring wizyjny, dowożenie uczniów do szkół z tytułu wzrostu cen oleju 
napędowego, zakup drzwi do biblioteki szkolnej, wentylatorów, wykładziny podłogowej do klas.   
Dokonano zmniejszenia  w rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 10 000 zł dotacja dla szkół niepublicznych, a 
zwiększono rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 10 000zł. po otrzymaniu informacji od Szkół Niepublicznych w 
Chrząstowie i we Włościejewicach o liczbie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach. 
Zmniejszono budżet po stronie wydatków: 



1) Dział 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 37 900 zł . Środki zostały przeniesione na dowozy szkolne 
oraz na wydatki administracji publicznej. 
2) Dział 900  rozdział 90001 § 6050 zmniejszono o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla 
Starostwa Powiatowego w Śremie wysokości 50 000zł  oraz na zakup windy dla niepełnosprawnych - 
wejście do budynku Urzędu Miejskiego.  
3) dział 900 rozdział 90002 § 4430 zmniejszono o kwotę 76 145 zł zwiększając wydatki na zakupy, usługi 
i zakup windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Zwiększono natomiast 
§ 2310 o kwotę  4 300 jako dotacja celowa dla Gminy Jarocin  na przygotowanie  i wykonanie zadania pn 
"Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla 
gmin objętym porozumieniem" - dotacja na zadanie bieżące dotyczące 2008 roku.  
4) Dział 900 rozdział 90015 zmniejszono § 6050 o kwotę 200 000 zł, a zwiększono § 4260 o kwotę 40 
000 zł z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej oraz zwiększono § 4270 o kwotę 160 000 zł z 
przeznaczeniem na zadanie " Wykonanie kompleksowej usługi  utrzymania oświetlenia miejsc 
publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Książ Wlkp. 
 
 
 
                                                                                                                   Burmistrz  

                                                                                                      Książa Wielkopolskiego 

                                                                                                          /-/Teofil Marciniak    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


