UCHWAŁA NR XXXI/ 211 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku w
sprawie budżetu gminy na rok 2009, zmienionej:
Uchwałą Nr XXIX/194/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 marca 2009 roku;
Zarządzeniem Nr 32/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1.Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 417 873 zł., zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20 179 554 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19 807 202 zł.;
2) dochody majątkowe w kwocie 372 352 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 3 228 037 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały;
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie
410 126 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 417 873 zł., zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22 875 954 zł.
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w kwocie 17 534 454 zł. z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 3 228 037 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały;
b) wydatki na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacją z budżetu
państwa w kwocie 410 126 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 079 025 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 5 341 500 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 określa załącznik nr
7 do niniejszej uchwały.
§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 2 696 400 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz 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.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
2 570 680 zł. z tego:
- na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł.,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 237 080 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie 133 600 zł.
§ 6. W załącznikach Nr 1,2 i 4 do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Załączniki Nr 3, 5, 6, 7, 11 do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio
załączników Nr 3, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/211/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 417 873 zł z tego:
1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS 3101-8/09
zwiększono dochody w dziale 751, rozdz.75113 § 2010 o kwotę 4 885 zł i pisma Nr DLS 310112/09 o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów posłów do parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca 2009
roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. W dziale 801, rozdz. 80110 § 2710 wprowadzono dochody w kwocie 500 zł z tytułu udzielenia
Gminie Książ Wlkp. przez Powiat Śremski pomocy finansowej dla Gimnazjum w Książu Wlkp.
w celu częściowego sfinansowania kosztów wykonania sztandaru. Po stronie wydatków
zwiększono o 500 zł dział 801, rozdz.80110 par. 4300.
3. W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 4350 zł. na podstawie pisma Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-60/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla
pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Odpowiednich
zmian dokonano po stronie wydatków dział 852, rozdz. 85219 § 4010.
4. W dziale 926, rozdz. 92601 § 6300 wprowadzono dochody w kwocie 333 000 zł. jako pomoc
finansowa dla Gminy Książ Wlkp. od Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z
budową boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "ORLIK
2012". Po stronie wydatków zwiększono dział 926, rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 333 000 zł.
5. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 75 118 zł. z tytułu:
- w dziale 921 o kwotę 637 zł. z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenia spowodowane
pożarem zaparkowanego samochodu osobowego przy świetlicy wiejskiej w Konarzycach,
- w dziale 700 o kwotę 9730 zł z tytułu wzrostu czynszu za grunty,
- w dziale 756 o kwotę 15 000 zł. -z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od czynności
cywilnoprawnych, o kwotę 5 937 zł. - ponadplanowe dochody z podatku od spadków i darowizn,
o kwotę 3 840 zł. z tytułu planowanych większych dochodów z opłaty targowej, o kwotę 8 974
zł. z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty planistycznej,
- w dziale 758 o kwotę 31 000 zł z tytułu zwiększenia planu odsetek środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych.
Po stronie wydatków dokonano również zmian, a mianowicie:
1. Dział 600 - pomoc finansowa dla Powiatu Śremskiego na sfinansowanie części kosztów
budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kiełczynku w kwocie 50 000 zł.
2. Dział 751 - kwota 4 905 zł na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Dział 754 - kwota 4 000 zł na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowego w Książu Wlkp. w celu
zapewnienia bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp.
4. Dział 801 - kwota 4 000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie koncepcji adaptacji jednej sali na
działalność przedszkola w szkole podstawowej w Chwałkowie Kościelnym oraz 500 zł. na
sfinansowanie części kosztów wykonania sztandaru dla gimnazjum w Książu Wlkp.

5. Dział 900 - zwiększono o kwotę 14 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów oświetlenia
ulicznego na terenie Jarosławek.
6. Dział 921 zwiększono o kwotę 2 418 zł na opłacenie kosztów wywozu śmieci i nieczystości
przy świetlicach wiejskich.
7. dział 926 zwiększono o kwotę 333 000 zł na sfinansowanie inwestycji pn." Budowa boisk
wielofunkcyjnych ORLIK 2012". Dokonano również zmiany w załączniku Wydatki na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
Dokonano zmian w załączniku - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzając § 2440 w kwocie 10 000 zł na dotacje dla
Powiatu Śremskiego na sfinansowanie programu usuwania azbestu oraz § 3030 w kwocie 17 184
zł i § 4580 w kwocie 2 240 zł z przeznaczeniem na zwrot opłaty za usunięcie drzewa. Zwrotu
dokonuje się na podstawie odwołania na decyzję Burmistrza do samorządowego kolegium
Odwoławczego w Poznaniu, który wydał postanowienie o niesłusznie pobranej opłacie za
usunięcie drzewa roku 2007.
W załączniku do budżetu Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku wprowadzono
zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę
459 320 zł, a wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 459 320 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

