
UCHWAŁA NR XXXIX/ 271   /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia  8  marca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.  na 2010 rok oraz zmian w 
                    budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2010 rok.

   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 ze zm.),  art. 211,  art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 
236,  art.  237,  art.  258   i  art.  264  ust.  3  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009 r.  o  finansach 
publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz.1240)  oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. Nr 
215, poz. 1664),  Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII/262/09 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 r. w 
sprawie budżetu Gminy na 2010 rok, zmienionej
Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lutego 2010 roku
dokonuje się następujących zmian:

        § 1. 1. Uchyla się § 7 uchwały wraz z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej; 
2. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku 
pracy,

3) przekazywania  uprawnień  kierownikom  jednostek  organizacyjnych  do  zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych 
jest  niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  z  których  wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank 
prowadzący obsługę budżetu.

  § 2. 1.  Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę  2 999 036 zł., 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

         2.Planowane dochody po zmianach wynoszą   23 325 311,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące w kwocie         20 502 879,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie     2 822 432,00 zł.
   3.Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

      1)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
            zleconych ustawami w wysokości 3 321 196 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
            niniejszej uchwały,
       2)  dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości       

266 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5do niniejszej uchwały,



3) dotacje  celowe na  realizację  zadań wspólnych  realizowanych  w drodze  umów lub 
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości          34 
754,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11do niniejszej uchwały,

4) środki  na  finansowanie  wydatków  na  realizację  zadań  finansowanych  z  udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 
kwocie 6 239 330,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 

    § 3.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 2 999 036,00  zł. 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.     
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą  30 656 211,00 zł.,  z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości   19 453 214,00  zł., w tym:  
a) wydatki  związane  z  realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej  i  innych 

zadań zleconych  ustawami w wysokości  3 321 196 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 
4 do niniejszej uchwały,

b) wydatki z budżetu  państwa na realizację  własnych zadań bieżących w wysokości 
266 146,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

c) dotacje w kwocie  1 612 034,00zł.,  zgodnie z załącznikiem Nr  8  do niniejszej 
uchwały,

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości  9 040 583,00 zł.,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  4 348 543,00 zł.,
f) wydatki na realizację zadań wspólnych  realizowanych w drodze umów i 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
34 754,00 zł., zgodnie z załącznikiem  Nr 11 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe w wysokości   11 202 997,00 zł., zgodnie z załącznikiem 
Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 239 330,00 
zł., zgodnie z załącznikiem Nr  10 do niniejszej uchwały

4. ydatki  związane  z  wieloletnim  programem  inwestycyjnym  z  wyodrębnieniem 
wydatków  na  finansowanie  poszczególnych  programów  w  latach  2010-2012, 
zgodnie  z załącznikiem Nr 7do niniejszej uchwały.

 § 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7 330 900 zł. zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu   zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami ze 

            sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej  uchwały.

 § 5. 1.  Zwiększa się plan przychodów i wydatków dla Zakładu Budżetowego o kwotę 
99 980,00 zł.

        2. Plan po zmianie wynosi:
             1) przychody w wysokości 1 511 658,00 zł.,
             2) wydatki w wysokości     1 502 608,00 zł., 
               zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.



§ 6.  Określa się plan dochodów  i wydatków związanych z gromadzeniem środków 
z  opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

1) Dochody   770 188,00 zł.,
2) Wydatki    770 188,00 zł.;

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w 
Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku wprowadza się zmiany określone 
załącznikami Nr  1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załączniki Nr 3, 5, 6, 7, 8, 10 i 13 do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku otrzymują nową treść zgodnie 
z brzmieniem odpowiednio załączników Nr  3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się załącznik Nr 14 i 15 do uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku o treści jak załącznik Nr 11 i 
Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp..

            § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie
                                                          do Uchwały Nr XXXIX/ 271   /2010 
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

         z dnia 8 marca 2010  roku

  Dokonano zmian po stronie dochodów  i wydatków w budżecie  gminy Książ Wlkp. na rok 
2010 – ogółem na kwotę 2 999 036 zł. z tego:

1. Dział 600 – zwiększono o kwotę 34 754 zł., zgodnie z podpisanym 
porozumieniem  z dnia 12.02.2010 roku pomiędzy Starostwem w Śremie, a 
gminą Książ Wlkp. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta 
Książ Wlkp. odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków w § 4300 i § 
4270.

W rozdz. 60016 zwiększono wydatki o kwotę 277 207 zł. z przeznaczeniem na 
usługi związane z odśnieżaniem , wywozem śniegu oraz na remonty bieżące 
dróg gminnych po zimie oraz zakupy.

2. Dział 756 – zwiększono o kwotę 13 477 zł.  z tytułu podatku od nieruchomości 
za tereny rekreacyjne w Jarosławkach będące własnością gminy Książ Wlkp. 
Po stronie wydatków dokonano zmian w dziale 926, rozdz. 92695 § 4480.

3. Dział 758 – zmniejszono o kwotę 167 229 zł., zgodnie z pismem Ministra 
Finansów Nr ST3/4820/2/10 – informacja o rocznych kwotach poszczególnych 
części subwencji ogólnej, z tego:



-  zmniejszono o kwotę 171 321 zł. część oświatową subwencji ogólnej,

- zwiększono o kwotę 4 092 zł. część równoważącą subwencji ogólnej.

 4.  Dział 852 – zwiększono o kwotę 70 400 zł. na podstawie pisma Wojewody 
Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-10/10 z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie 
wydatków dokonano odpowiednich zmian w § 3110.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10  o 
ostatecznym  poziomie  dotacji na rok 2010 zmniejszono rozdz.85228 o kwotę 
4887 zł. oraz zwiększono rozdz.85213 o kwotę 67 zł. Po stronie wydatków 
dokonano odpowiednich zmian.

Zwiększono wydatki w rozdziale 85212 o kwotę 26 659 zł. o środki własne na 
realizację zadań związanych  ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem 
alimentacyjnym.

5. Dział 900 – zwiększono o kwotę 3 052 454,00 zł., z tego:

-  zwiększono  rozdz.90001 o kwotę 2 282 266 zł. zgodnie z umową o przyznanie 
pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a gminą Książ 
Wlkp.  w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
na realizacje inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. 
i Radoszkowa Drugiego”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian 
w § 6058 oraz  dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami 6050 i 6059 
dotyczących  tej inwestycji w celu dostosowania wysokości środków  do planów 
wynikających z dokumentacji.

- zwiększono rozdz. 90019 o kwotę 770 188 zł związanych z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z likwidacją od 
1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  Po stronie wydatków rozdz.90019  zwiększono budżet o kwotę 770 188 
zł. z przeznaczeniem na  zakup nagród na konkursy dla młodzieży związane z 
ochroną środowiska , sadzonek drzew, kosze, worki do  odpadów, czyszczenie 
rowów, koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy nowej. 
W zakupach inwestycyjnych – na zakup lamp solarowych do oświetlenia placu 
zabaw i boiska, a  w § 6050 zaplanowano dodatkowe środki na inwestycję pn. 
„Budowa kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.”.

6. Dział 754 – po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6 000 zł. z 
przeznaczeniem na  wynagrodzenia bezosobowe dla członków Ochotniczej Straży 
Pożąrnej   gminy  Książ Wlkp.

7.  W dziale 750 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 646 zł. z 
przeznaczeniem na składki ( 2010 rok)  do Unii Gospodarczej regionu 



Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, zgodnie z 
decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Składka z 4,42 zł. została 
zwiększona na kwotę 4,62 zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin. 

8. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Gimnazjum w Książu Wlkp. w 
związku z realizacją programu „ Rozwinąć skrzydła i wzbić się ponad 
przeciętność” 

Dokonano również zmian pomiędzy paragrafami oraz dokonano korekty naliczeń 
Funduszu Socjalnego w Urzędzie Miejskim po ogłoszeniu przez GUS średniej 
płacy za  rok 2009. 

                                                                                   Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak


