
UCHWAŁA NR  XXV/ 158 /2008 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 3 listopada  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 11 sierpnia 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 109/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2008 roku;
Uchwałą Nr XXIV/150/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku

                 wprowadza się  następujące zmiany:                         
1) w § 1:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 20 054 543,00 zł z tego:
    a) dochody bieżące w kwocie           -  19 772 481,00 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  3 977 344,00 zł, część II - dotacje z budżetu państwa związane z 
realizacją własnych zadań bieżących  w wysokości  878 763,00 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   21 475 935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 
do uchwały budżetowej.

   b) ust. 2 pkt 1 lit a) otrzymuje brzmienie:
2.1) Wydatki bieżące wynoszą 17 776 522,00 zł w tym:



     a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                 - 7 873 203,00 zł
    
   c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2.2) Ustala się wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości  3 699 413,00 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  3 977 344,00 zł, część II -  wydatki z dotacji z budżetu państwa 
związane z realizacją własnych zadań bieżących   w wysokości  878 763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 
3 do uchwały budżetowej.

  f ) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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 Uchwały Nr XIX/112/2008 roku Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku.

3) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:
3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 
893 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w wysokości 103 893 zł.

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, 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 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 załącznikiem Nr 6 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 XXV/158/2008 
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 3 listopada 2008  roku

Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 845 812  zł, w tym:
- dochody własne o kwotę   373 048 zł,
- dochody zlecone o kwotę  472 764 zł.
1)  Zwiększono dział 852:
   - rozdział 85214 § 2010 o kwotę 314 617 zł.   zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-
6.3011-429/08, i o kwotę 1 383 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-429/08 
z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy lub 
huraganu zasiłków celowych.
 Po stronie wydatków zwiększono § 3110 o kwotę 316 000 zł.
- rozdział 85295 § 2030 o kwotę 30 500 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-
6.3011-408/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania".
Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków na kwotę 30 500 zł.
2) Zwiększono dział 853, rozdział 85395 § 2008 i § 2009 o kwotę 56 241 zł na realizację Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Piorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach działania 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt systemowy " 
Barwny horyzont".
Po stronie wydatków zwiększono 853, rozdział 85395  o kwotę 62839 zł - 56 241 zł środki otrzymane i o 
środki własne w kwocie 6 598 zł, które zostały przeniesione z rozdz.85214 par. 3110 - środki własne.
3) Zwiększono dział 756:
- rozdział 75615 § 2680 o kwotę 10 998 zł jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach  i 
opłatach lokalnych otrzymanych z PFRON,
- rozdział75618 § 0480 o kwotę 14 393 zł jako ponadplanowe wpłaty opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napoi alkoholowych. Po stronie wydatków zwiększono dział 851, rozdz. 85154 o kwotę 14 393 zł i 
dokonano zmian pomiędzy paragrafami.
4) Zwiększono dział 758, rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 66 375 zł jako ponadplanowe dochody z tytułu 
odsetek od rachunków bankowych.
5) Zwiększono dział 801 , rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 86 781 zł z tego:
-  86 517 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-461/08 przeznaczono na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 264 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-463/08 na sfinansowanie prac komisji 
kwalifikacyjnych i egazaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy 
stopień awansu zawodowego.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w § 4300, 4170 i 4410.
6)  Zwiększono dział 010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 156 764 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego 
Nr FB.I-6.3011-423/08 na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
7) Zwiększono dział 854, rodz. 85415 § 2030 o kwotę 102 902 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr 
FB.I-8.3011-470/08 i o kwotę 4 858 zł  pismem Nr FB.I-8.3011-457/08 przeznaczone na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian § 3240.
W budżecie po stronie wydatków dokonano zmian:
1. Dział 600, rozdz 60016 zmniejszono § 6050  o kwotę 140 000 zł - zaplanowane środki na budowy dróg 
po przeprowadzeniu przetarów okazały się zawyżone i kwotę 140 000 zł przeniesiono do działu 801 , 
rodz. 80113 § 6050 na realizację inwestycji pn. " Budowa zatoki autobusowej wraz z placem 
manewrowym dla dowozów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp." - zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci wsiadających i wysiadających z autobusów. 
- zwiększono wydatki bieżące na remonty dróg gminnych o kwotę 50 000 zł oraz na usługi w kwocie 20 
000 zł.
2. Dział 926, rozdz.92695§ 4300 zwiększono o kwotę 31 070 zł na opłacenie dzierżawy za grunty leśne od 
nadleśnictwa Piaski na terenie rekracyjno -sportowym w Jarosławkach.
3. Dział 750 zwiększono o kwotę 53 463 zł z tytułu zwiększających się kosztów zakupów i usług .
4. Dział 921 zwiększono o kwotę 12 500zł z przeznaczeniem na :
 - zakup wyposażenia  kuchni w świetlicy wiejskiej w  Zaborowie,
- zakup płytek podłogowych dla świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kośc.,
- zakup nowych krzeseł dla świelicy wiejskiej w Sroczewie.
5. Zmniejszono dział 852, rodz.85215 § 3110 o kwotę 92.000 zł dotyczące dodatków mieszkanionych. 
Kwotę niniejszą przeniesiono  na zwiększenie wydatków w adaministracji ( 22.000 zł) i wydatków na 
drogi gminne -remonty 50.000 zł i usługi 20 000 zł.
6. Zmiejszono w dziale 852, rozdz. 85203 § 4330 o kwotę 9 000 zł, a zwiększono rozdz. 85295 § 4210 o 
kwotę 4 487 zł oraz § 6060 o kwotę 4 513 zł na zakupy dotyczące wyposażenia kuchni w przedszkolu 
Książ Wlkp. i stołówce szkolnej w Książu Wlkp. - dożywianie dzieci.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków  pomiędzy paragrafami.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            w Książu Wlkp.

                                                                       /-/ Paweł Walkowiak


