UCHWAŁA NR XLV/ 301 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie 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)
Rada Miejska 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;
Uchwałą Nr XXXIX/271/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010 roku;
Uchwałą Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2010 roku;
Uchwałą Nr XLII/284/2010 rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku;
Zarządzeniem Nr 30/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2010 roku;
Uchwałą Nr XLIV/299/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 czerwca 2010 roku;
Zarządzeniem Nr 51/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 czerwca 2010 roku
dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 41 975 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24 269 305,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
21 125 441,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3 143 864,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 41 975,00zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 31 628 893,00 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20 082 844,00 zł., w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 068 237,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 448 871,00 zł.,
c) dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 984 045,00 zł., określone w załączniku
Nr 5 do niniejszej uchwały,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 546 049,00 zł., określone w załączniku Nr
3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012,
określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi:
1) rezerwa ogólna w wysokości 64 721,00 zł.
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za
korzystanie ze środowiska określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. W załącznikach Nr 1, 2 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 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załączniki Nr 6, 7, 8, i 15 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, 4, 5, i 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp..
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/301 /2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 41 975,00 zł., z tego:
1. Dział 700 o kwotę 10 762,00 zł. jako ponadplanowe dochody z tytułu odsetek za zakup
nieruchomości gruntowej (od zaległości) ,
2. Dział 756 zwiększono o kwotę 31 213,00 zł. jako ponadplanowe dochody budżetu z tytułu podatku
od spadku i darowizn oraz opłaty planistycznej – wzrost wartości nieruchomości.
Po stronie wydatków dokonano zmian:
1. Dział 600 zwiększono o kwotę 100 000,00 zł. – dotacja celowa na pomoc finansową dla
Województwa Wielkopolskiego na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Jana Pawła II w
Książu Wlkp.,
2. Dział 700 zwiększono o kwotę 98 270,00 zł. z tego 95 870,00 zł. zwiększono inwestycję
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – złożono wniosek do Wielkopolskiego
Regionalnego programu Operacyjnego oraz 2 400,00 zł. na zapłatę wycen nieruchomości przez
biegłego.
3. Dział 750 zwiększono o kwotę 6 639,00 zł. z przeznaczeniem na zakup dodatkowego serwera,
montaż oraz na usługi związane z działalnością Urzędu Miejskiego. Dokonano również przeniesienia
wydatków pomiędzy paragrafami.
4. Dział 754 zmniejszono o kwotę 599 550,00 zł. – rezygnacja z wykonania inwestycji
„Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Książu Wlkp. i w Chwałkowie
Kościelnym” w kwocie 605 200,00 zł., natomiast zwiększono o kwotę 5 650,00 zł. środki na zakup
paliwa, wodery i środków eksploatacyjnych na działania przeciwpowodziowe.
5. dział 758 zmniejszono rezerwy budżetu o kwotę 149 000,00 zł. z tego: rezerwę ogólna o kwotę
49 000,00 zł. z przeznaczeniem na prace równania terenu, nawiezienia piasku i wycięcie drzew przy
kąpielisku w Jarosławkach, dodatkowe środki na ratowników w sezonie letnim w Jarosławkach oraz
na zakup kamer do monitoringu na terenie parku i stadionie przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. .
Zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla
Województwa Wielkopolskiego na remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Książu Wlkp.

6. Dział 801 zwiększono o kwotę 6 066,00 zł. na posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz na dotacje celowa dla gminy
Śrem na pokrycie kosztów dzieci przedszkolnych gminy Książ uczęszczających do przedszkoli na
terenie gminy Śrem.
7. Dział 900 dokonano przeniesie wydatków w wysokości 40 500,00 zł. z przeznaczeniem na
wykonanie dokumentacji inwestycji pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów we Włościejewkach”
oraz dokumentacja hydrologiczna. Wydatki przeniesiono z rozdziału 90019 – opłaty za korzystanie ze
środowiska. Zwiększono rozdz. 90001 o kwotę 1000,00 zł. z tytułu podpisanej ugody dla prowadzenia
inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej” za naruszenie struktury ziemi oraz umieszczenie w działce
urządzeń – kanału sanitarnego tłocznego.
8. Dział 921 zwiększono o kwotę 529 550 zł. Kwotę 524 900,00 zł. przeznaczono na inwestycje pn.
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym – wniosek do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwotę 4 650,00 zł. przeznaczono na wykonanie dodatkowych kart
potrzebnych do Gminnej Ewidencji zabytków na terenie gminy Książ Wlkp.
9. Dział 926 zwiększono o kwotę 49 000,00 zł. w celu podpisania umowy na wykonanie usługi
zabezpieczenia na kąpielisku w Jarosławkach ratowników w sezonie letnim oraz na prace związane z
wyrównaniem terenu, nawiezienia piasku i wycięcie drzew przy plaży – jezioro Jarosławki. Wydatki
na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup kamer do monitoringu na terenie parku i stadionie
przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

