UCHWAŁA NR XXXVII/263 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 21 grudnia 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;
Uchwałą Nr XXXVI/256/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 listopada 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1.Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 334 014 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 23 599 881 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 22 708 594 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 3 558 983 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały,
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 363 zł., zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 334 014 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24 296 281 zł.

3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w kwocie 18 267 135 zł. z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 3 558 983 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały;
b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 129 825 zł.;
c) dotacje w kwocie 1 269 215 zł. w tym:
- celowe w wysokości 301 654 zł.,
- podmiotowych dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty w wysokości 508 910 zł.;
Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i
porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 363 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 89 877 zł., plan wydatków po zmianie
wynosi 6 029 146 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,
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 nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem
Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) rezerwa ogólna w kwocie 25159 zł;
2) rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
kwocie 5 000 zł.
§ 4. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 13 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, 3
i 7 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załączniki Nr 6, 7, 8, 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, 8 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 XXXVII/263/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia
2009 roku
Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 334 014 zł., z tego:
1. Dział 852 o kwotę 215 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-430/09. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian w § 3110.
2. Dział 801 zwiększono o kwotę 4 122 zł., zgodnie z wartymi porozumieniami z Gminą
Dolsk i Śrem na dofinansowanie dzieci przedszkolnych uczęszczających z ich gmin do
niepublicznego przedszkola w Chrząstowie od 1 września 2009 roku.
3. Dział 010 o kwotę 114 892 zł. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-435/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku.
Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 334 014 zł. Zmiany dotyczą:
1) Dział 010 – zwiększono o kwotę 114 892 zł. na wypłaty zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych.
2) Dział 600 – zwiększono o kwotę 28 460 zł z przeznaczeniem na inwestycje „ Budowa
dróg w gminie Książ Wlkp. oraz na odszkodowanie osobie fizycznej za uszkodzenie
miski olejowej w samochodzie na drodze gminnej.
3) Dział 710 – zmniejszono o kwotę 20 000 zł dostosowując plan wydatków do
wysokości ich realizacji.
4) Dział 750 – zwiększono o kwotę 6 582 zł – dostosowanie poziomu środków do
zakresu realizowanych wydatków – dotyczące ubezpieczeń budynków oraz zakupu
licencji na oprogramowanie LEX .
5) Dział 754 – zwiększono o kwotę 8 000 zł. na zakup prostownika z rozruchem,
przecinarki stihl, pilarki spalinowej i agregatu prądotwórczego skradzionych w OSP
Książ Wlkp. oraz na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i
szkoleniach.
6) Dział 756 – zmniejszono o kwotę 16 820 zł. dostosowując plan wydatków do
wysokości ich realizacji.
7) Dział 758- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 57 939 zł z przeznaczeniem na
zapłatę składek ubezpieczenia społecznego za miesiąc grudzień jednostek
oświatowych.
8) Dział 801 – zwiększono o kwotę 31 479 zł: dostosowując plan wydatków do
wysokości ich realizacji - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz
dokonano zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami gminnych jednostek
oświatowych.
9) Dział 852 – zwiększono o kwotę 190 660 zł. – dostosowując plan wydatków do
wysokości ich realizacji oraz na świadczenia społeczne dla podopiecznych w Ośrodku
Pomocy Społecznej.
10) Dział 853 dokonano również zmian pomiędzy paragrafami.

11) dział 854 – zmniejszono o kwotę 8 801 zł. Środki przeznaczono do szkoły

podstawowej w Książu Wlkp.
10) Dział 900 – zwiększono o kwotę 65 501 zł. z przeznaczeniem na inwestycję ( 62 000
zł) „ Przebudowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia na terenie pola namiotowego i
kąpieliska w Jarosławkach”, zapłata za wycenę środków trwałych oraz naprawy bieżące
zasilania w energię – budynek administracyjny Jarosławki.
11) dział 921 – zwiększono o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na remont drzwi
wejściowych w świetlicy wiejskiej Radoszkowo – Charłub, wykonanie drobnych remontów w
świetlicach wiejskich przedstawionych w książkach obiektów świetlic wiejskich.
12) Dział 926 zmniejszono o kwotę 22 000 zł – zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń, a
zwiększono środki na wykonanie operatów wodno-prawnych – kąpielisko Jarosławki.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

