
UCHWAŁA NR  XXXIV/ 231 /2009 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 14 września 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;
Uchwałą Nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2009 roku

wprowadza się  następujące zmiany:

§ 1. 1.Zmniejsza si  planowane dochody bud etu o kwot  216 172 z ., zgodnie z za cznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwa y.ę ż ę ł łą ł
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 21 094 038 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20 228 686 zł.;
2) dochody majątkowe w kwocie 865 352 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  3 144  449  zł.,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  3  do 
niniejszej uchwały,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 481 
906 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

c)   dotacje  celowe  na  realizację  zadań  wspólnych  realizowanych  w  drodze  umów  i 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 241 zł., zgodnie 
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

     
§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 216 172 zł., zgodnie z załącznikiem  Nr 2 
do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23 790 438 zł. 
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w kwocie 17 762 039 zł. z tego:

a) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań 
zleconych ustawami w kwocie 3 144 449 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały;

         b) wydatki na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacją z budżetu 
państwa w kwocie 481 906 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 



         c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 140 148 zł.,
         d) dotacje w kwocie 1 406 889 zł. w tym;
             - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty 576 910 zł.
             - dotacje celowe w kwocie 371 328 zł.,
             zgodnie z  załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
          e)  wydatki  związane  z  realizacją  zadań wspólnych  realizowanych  w drodze  umów i 
porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  kwocie  51  241  zł.,  zgodnie  z 
załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
             
     2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 9 101 zł, plan wydatków po zmianie wynosi 
6 028 399 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.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 11 361 zł, plan dochodów po zmianie wynosi     30 
361   zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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, 8,12, 13  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, 8, 9  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 XXXIV/231 /2009 



                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

         z dnia 14 września 2009  roku

   Budżet po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 216 172 zł z tego:
1. W dziale 758 o kwotę 112 984 zł. jako zwrot środków niewygasających na dochody budżetu.
2. Dział 801 o kwotę 16 487 zł. na podstawie podpisanego porozumienia z gminą Dolsk w sprawie 
pokrycia kosztów dotacji dla Niepublicznego Przedszkola we Włościejewicach do którego 
uczęszczają dzieci z gminy Dolsk oraz został zmniejszony o kwotę 36 537 zł., zgodnie z pismem 
Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09 – dotyczącym planu dofinansowania pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3. Dział 852 ogółem zmniejszono o kwotę  309 106 zł., na podstawie pism Wojewody 
Wielkopolskiego:
  - rozdział 85212 o kwotę 341 006 zł. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych,
  - rozdział 85213 o  kwotę 365 zł oraz kwotę 2 146 zł. przeniesiono pomiędzy paragrafami 
zmniejszając § 2010, a zwiększając § 2030,
  - rozdział 85214 § 2030 zwiększono o kwotę 11 794 zł. oraz o kwotę 25 080 zł., o którą 
zmniejszono § 2010 z przeznaczeniem na pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej,
  - rozdz. 85219 zwiększono o kwotę 3 942 zł. z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników 
socjalnych oraz zmniejszono o kwotę 6 037 zł  przeznaczonych na  utrzymanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej
  - rozdział 85295 zwiększono o kwotę 22 566 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i 
dorosłych.
W dziale 852 odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.

Po stronie wydatków budżet zmniejszono o kwotę 216 172 zł. Dokonano zmian:
1. W  dziale 600 zwiększono o kwotę 2 000 zł. z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia w 
celu wycięcia krzewów i gałęzi drzew przy drogach gminnych oraz o kwotę 35 579 zł. na budowę 
dróg gminnych. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej udzielonej przez gminę  pomocy 
finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 44 421 zł., była jako pomoc na zadanie 
inwestycyjne, a zmieniono na pomoc na wydatki bieżące ( remontowe). Dofinansowanie 
zmniejszono z kwoty 100 000 zł. na kwotę 44 421 zł. ze względu na zmniejszenie kosztów 
wykonania remontu chodników przy drodze wojewódzkiej- ogółem o kwotę 55 379 zł.
2. W dziale 750 zwiększono o kwotę 16 487 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 
oprogramowania firmy Radix na stanowiska pracy w urzędzie, działające do tej pory w systemie 
DOS, a teraz w systemie WINDOWS. Dokonano również zmian pomiędzy paragrafami.
3. Dział 754  zwiększono o kwotę 9 516 zł. na opłacenie faktur za energię elektryczną.
4. Dział 756 zmniejszono o kwotę 680 zł.
5. Dział 801 ogółem zmniejszono o kwotę 70 489 zł. w tym:
  - w rozdziale 80101 zwiększono o kwotę 39 760 zł. wydatki w Szkole Podstawowej w Książu 
Wlkp. z przeznaczeniem na wydatki związane z ogrzewaniem budynku oraz na zakup farb i lakieru 
– sala gimnastyczna oraz pomalowanie klas oraz badania okresowe pracowników. Zmniejszono w § 
6050 o kwotę 17 500 zł. inwestycję „ Modernizacja dachu w szkole Chrząstowo, natomiast 
zwiększono o kwotę 7 320 zł. rozpoczynając nową inwestycję pn.” Wymiana pokrycia dachowego 
w budynku szkolnym we Włościejewicach”,



- rozdz. 80104 zwiększono o kwotę 10 943 zł. na przedłużenie 1 oddziału przedszkolnego w Książu 
Wlkp. z 5 godzinnego do 9 godzinnego,
- rozdz. 80110 zmniejszono o kwotę 44 550 zł. – nie została utworzona klasa gimnazjalna przy 
niepublicznej szkole w Chrząstowie,
- rozdz. 80113 zmniejszono o kwotę 29 925 zł. po przeprowadzonym przetargu na dowozy szkolne, 
które od dnia 1.09.2009r  zapewniają osoby jako opiekunki dzieci dowożonych w autobusach,
- rozdz. 80195 zmniejszono o kwotę 36 537 zł. dotyczy planu dofinansowania pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
6. dział 852 zmniejszono ogółem o kwotę 309 106 zł. na wypłaty świadczeń rodzinnych, 
dożywianie, na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i na pomoc w naturze.
7. Dział 900 zwiększono o kwotę 86 600 zł. z tego:
- rozdz. 90003 zmniejszono o kwotę 2 000 zł przenosząc ją do działu 600 na uporządkowanie 
poboczy z krzewów i gałęzi przy drogach gminnych,
- rozdz. 90004 zmniejszono o kwotę  1 300 zł. z tego 4 500 zł. zmniejszono wydatki inwestycyjne, 
przenosząc  kwotę 3.200 zł. do wydatków bieżących na zakup kosy i kosiarki spalinowej,
- rozdz.90015 zwiększono o kwotę 89 900 zł. przeznaczając kwotę 19 900 zł. na naprawę 
oświetlenia  na terenie ośrodka w Jarosławkach  po nawałnicy oraz kwotę 70 000 zł. z 
przeznaczeniem na dołożenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na wsiach.
8. Dział 921 zwiększono o kwotę 69 500 zł.- kwota 44 500 zł. na zakup gazu do świetlicy w 
Chwałkowie Kościelnym oraz dokonania napraw w świetlicach wiejskich po nawałnicy.
Dokonano również zmian pomiędzy paragrafami oraz kwota 20 000 zł. na wykonanie gminnej 
ewidencji zabytków.

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak

  


