
UCHWAŁA NR  XXXVI/ 256 /2009 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 30 listopada 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;
Uchwałą Nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2009 
roku;
Zarządzeniem Nr 104/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 października 2009 roku;
Uchwałą Nr XXXV/243/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 roku

wprowadza się  następujące zmiany:

§ 1. 1.Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę  9 295 zł., zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 23 265 867 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 22 374 580 zł.;
2) dochody majątkowe w kwocie 891 287 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  3 229 091 zł.,  zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały,

b) dotacje  celowe  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  w 
kwocie 539 091 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 9 295 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 
2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23 962 267 zł. 
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w kwocie 18 022 998 zł. z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w kwocie 3 229 091 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały;

b) wydatki na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacją z budżetu 
państwa w kwocie 539 091 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 



c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 031 586 zł.;
d) dotacje w kwocie 1 363 215 zł. w tym:

- celowe w wysokości  327 654 zł.,
Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

     2) zwiększa się wydatki majątkowe  o kwotę 20 000 zł.,  plan wydatków po zmianie 
wynosi 5 939 269 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów i wydatków dla Zakładu Budżetowego o kwotę 10 790 
zł, plan po zmianach wynosi:

1) przychody  1 468 223 zł;
2) wydatki      1 462 523 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 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, 8, 10  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 XXXV/256/2009 
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

         z dnia 9 listopada 2009  roku

   Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 9 295 zł. Zmiany dotyczą:
1) Dział 010 – zwiększono o kwotę 14 020 zł – dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w 

Kiełczynku.
2) Dział 600 – zwiększono o kwotę 1218 zł – dochody za zwrot palet od kostki brukowej 

zakupionej w 2008 roku.
3) Dział  700  –  zwiększono  o  kwotę  14 915  zł  –  dochody  za  przekształcenia  prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów 
wycen za nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

4) Dział 750 -  zmniejszono o kwotę 6 700 zł – dochody za usługi dotyczące ogrzewania 
w budynku Urzędu Miejskiego w Książu wlkp. od instytucji w nim się znajdujących 
( ZUK, Bank Spółdzielczy, policja, OPS).

5) Dział 801 – zwiększono o kwotę 4 950 zł – dochody z tytułu darowizny od Fundacji 
BZ  WBK  w  ramach  działań  charytatywnych   „  Bank  Dziecięcych  Uśmiechów” 
pomoc  dla  dzieci  ubogich  dla  Gimnazjum  w  Książu  Wlkp.  na  program 
„ Wyrównywanie szans dzieci zdolnych z rodzin ubogich „– zajęcia pozalekcyjne.

6) Dział 852 – zmniejszono o kwotę 1 427 zł – w celu dostosowania poziomu środków 
do zakresu realizowanych zadań – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej  oraz  niektóre 
świadczenia  rodzinne,  zgodnie  z  pismem  Wojewody  Wielkopolskiego  Nr  FB.I-
6.3011-377/09.

7) Dział 900 – zmniejszono o kwotę 17 681 zł – dostosowanie poziomu dochodów do 
zakresu realizacji  - dotyczy usług transportowych, wywozu śmieci ciągnikiem.

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 9 295 zł. Zmiany dotyczą:

1) Dział  600 – zwiększono o kwotę 42 500 zł  na remont  drogi  w Zaworach oraz na 
zimowe utrzymanie dróg.

2) Dział 700 – zwiększono o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wyceny gruntów i 
nieruchomości, akty notarialne dotyczące sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów.

3) Dział  750 – zmniejszono o kwotę 35 500 zł  – dostosowanie  poziomu środków do 
zakresu realizowanych wydatków  ( środki przeznaczono do działu 600). Dokonano 
również zmian pomiędzy paragrafami.

4) Dział 801 – zwiększono o kwotę  30 722 zł:
-  Zespól  szkół  w  Mchach  zwiększono  środki  o  kwotę  5 455  zł  na  opłacenie 
ogrzewania  budynku  gazem –  5000  oraz  455  zł  na  Fundusz  Socjalny.  Dokonano 
zmian  w  Zespole  Szkół  w  mchach  pomiędzy  paragrafami  przeznaczając  kwoty 
zaoszczędzone na zakup pomocy naukowych  w kwocie 7 210 zł, dodatkowo na gaz 
4 500 zł oraz 5 508 zł na wynagrodzenia osobowe.



-  Przedszkole  w  Książu  zwiększono  o  kwotę  3 695  zł  –  środki  przeznaczono  na 
fundusz socjalny pracowników – po przeliczeniu w m-cu listopadzie,
-  Szkoła  w  Konarzycach  zmniejszono   o  kwotę  2 748  zł  po  przeliczeniu 
Funduszu Socjalnego,
- szkoła w Chwałkowie Kość zwiększono o kwotę 1 724 zł. po przeliczeniu Funduszu 
socjalnego,
- Gimnazjum w Książu Wlkp. zwiększono o kwotę 4 950 zł na realizację programu 
„ Wyrównywanie szans  dzieci zdolnych z rodzin ubogich” – darowizna z BZ WBK 
oraz zmniejszono  o kwotę 1996 zł po przeliczeniu Funduszu socjalnego,
-  Szkoła  w Książu  Wlkp.  zmniejszono  o  kwotę  358 zł  po  przeliczeniu  Funduszu 
Socjalnego.
-  Urząd  Miejski  zwiększono  o  kwotę  20 000  zł  na  zabezpieczenie  środków  na 
wynagrodzenia dla nauczycieli.

5)  Dział 852 – zmniejszono o kwotę 21 427 zł. – kwota 20 000 zł z przeznaczeniem do działu 
801 oświata oraz zmniejszono rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia i rozdział 85213 o kwotę 1 427 
zł,  zgodnie  z  pismem  Wojewody  Wielkopolskiego.  Dokonano  również  zmian  pomiędzy 
paragrafami.
6) dział 854 – zwiększono o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla 
uczniów.
7) Dział 900 – zmniejszono o kwotę 53 000 zł.  dostosowując plany wydatków do wysokości 
ich realizacji. Środki przeznaczono w części  do działu 600, działu 700, działu 854 i działu 
926.
8) dział  926 – zwiększono o kwotę 20 000 zł  z przeznaczeniem na realizacje  zadania pn. 
„Adaptacja budynku po hydroforni w Kołacinie na garaż OSP i szatnia  dla sportowców Ligii 
W”, zgodnie z umową zawarta z Agencją Własności Skarbu Państwa po przekazaniu gruntów 
pod boisko w Kołacinie.

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak




