
UCHWAŁA NR  XXXIII/222/2009 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 29 czerwca 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;
Uchwałą Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 
roku;
Uchwałą Nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2009 roku;
Zarządzeniem Nr 55/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2009 roku

wprowadza się  następujące zmiany:

§ 1. 1.Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 331 083 zł., zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 21 310 210 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20 937 858 zł.;
2) dochody majątkowe w kwocie 372 352 zł.

      3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 

kwocie 458 952 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
     

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 331 083 zł., zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24 006 610 zł. 
2. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
a) wydatki bieżące w kwocie 17 969 110 zł. z tego:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w kwocie 3 513 046 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 
do niniejszej uchwały;

         b) wydatki na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacją z 
budżetu państwa w kwocie 458 952 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 
         c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 141 820 zł.
     2) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 203 000 zł, plan wydatków po zmianie 
wynosi  6 037 500 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
     5. Zwiększa się o kwotę 72 361 zł. 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  nie  podlegające 
zwrotowi, plan po zmianie  wynosi 88 928 zł.,  zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:
   1) rezerwa ogólna w kwocie 83 098 zł;
   2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 
kwocie 5 000 zł.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załączniki  Nr 5, 6, 7, 14  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  4, 5, 6, 7  do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie
                                                          do Uchwały Nr XXXIII/      /2009 
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

         z dnia 29 czerwca 2009  roku

   Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 331 083 zł z tego:
1. w dziale 756 o kwotę 23 328 zł jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 
opłatach lokalnych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ;
2. w dziale 758 o kwotę 197 905 zł jako zwrot środków wydatków niewygasających na 
dochody budżetu;
3. w dziale 853 o kwotę 79 590 zł na podstawie umowy pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu jako dofinansowanie realizacji projektu " 
Barwny horyzont" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
4. w dziale 854 zwiększono środki o kwotę 30 260 zł. na podstawie pisma Wojewody 
Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-168/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
podręczników dla uczniów " Wyprawka szkolna".

Po stronie wydatków budżet zwiększono o kwotę 331 083 zł. Dokonano zmian:
1. w dziale 010 dokonując zmian w planie wydatków w postaci przeniesień pomiędzy 
paragrafami.
2. Dziale 600 zwiększono o kwotę 300 968 zł. z przeznaczeniem na:
a) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w 
wysokości 100 000 zł. na realizację inwestycji pn." Przebudowa nawierzchni ciągów 
pieszych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 436 relacji Śrem - Klęka w miejscowości Książ 
Wlkp.",
b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego w wysokości 126 
000 zł na realizację inwestycji pn" Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w pasie 
drogowym drogi powiatowej Nr 4079P ul. Kościuszki w Książu Wlkp.".,
c) zwiększono o kwotę 14 968 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych oraz o 
kwotę 60 000 zł na realizację inwestycji pn." Przebudowa mostku w ciągu drogi gminnej w 
Konarzycach".
3. W dziale 750 i w dziale 751 dokonano zmian w planie wydatków w postaci przeniesień 
kwot palny wydatków pomiędzy paragrafami.
4.Dział 758 zmniejszono o kwotę 105 433 zł. zmniejszając rezerwę ogólną o kwotę 5 433 
zł i rezerwę na inwestycję o kwotę 100 000 zł ( dofinansowanie do inwestycji dla 
Województwa Wielkopolskiego).
5. Dział 801  zwiększono o kwotę 15 000 zł z tego 5 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki 
związane z wydrukiem ogłoszeń w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół oraz 
10 000 zł. z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pn " Budowa szamba w  Szkole 
Podstawowej w Chwałkowie Kośc.
6. Dział 852 zmniejszono o kwotę 9 338 zł z przeznaczeniem jako wkład własny na 
realizację projektu " Barwny horyzont" oraz zwiększono o kwotę 265 zł. z tytułu 
waloryzacji świadczeń dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy 
społecznej, wykonujących prace społeczno użyteczne. 
7. Dział 853 zwiększono o kwotę 72 361 zł na realizacje projektu " Barwny horyzont".
8. dział 854 zwiększono o kwotę 30 260 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 
uczniów "Wyprawka szkolna".



9. Dział 900 zwiększono o kwotę 7 000 zł. na inwestycję ( dodatkowa dokumentacja) 
pn."Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.".
10. dział 921 zwiększono o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na remont placu przy 
świetlicy wiejskiej w Konarzycach.
11. Dział 926 zwiększono o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na remont płotu przy 
boisku sportowym w Książu Wlkp.

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak


