
UCHWAŁA NR XLIX/ 328 /2010 
RADY MIEJSKIEJ W KSI ĄŻU WLKP. 

z dnia  8 listopada 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; 
Uchwałą Nr XLV/301/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku; 
Zarządzeniem Nr 62/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku; 
Zarządzeniem Nr 70/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lipca 2010 roku; 
Uchwałą Nr XLVI/312/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010 roku; 
Uchwałą Nr XLVII/314/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 września 2010 roku; 
Zarządzeniem Nr 96/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 września 2010 roku; 
Uchwałą Nr XLVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 2010 
roku 
dokonuje się następujących zmian: 
 
 
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 252 106,00 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą   24 119 047,00 zł., w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie         21 685 271,00 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie     2 433 776,00 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 3 899 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej uchwały, 

2) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań  w wysokości               
752 190,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 

 
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 252 106,00zł.,                
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.      

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą  30 482 228,00 zł.,  z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości   20 504 820,00  zł., w tym:   

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w wysokości 3 899 320,00 zł., zgodnie z załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej uchwały, 



b) wydatki z budżetu  państwa na realizację  własnych zadań  w wysokości             
752 190,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 021 972,00 zł, 
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  4  546 530,00 zł., 
e) dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 948 145,00 zł., określone w załączniku   

Nr 7 do niniejszej uchwały. 
 
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 977 408,00 zł., określone w załączniku     

Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały. 

 
 

            § 3. Rezerwa po zmianach wynosi: 
1) Rezerwa ogólna  w wysokości 70 662,00 zł. 

 
     
     § 4. 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 
odpowiednio załącznikami Nr  1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 
 
     § 5. Załączniki Nr  5, 6, 7 i 8  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  4, 5, 6 i 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 XLIX/328 /2010  
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
 
                                                          z dnia 8 listopada 2010  roku 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 252 106 zł.; 
1) W dziale 010 – o kwotę 220 711 zł. na finansowanie zadania zleconego, zgodnie z 

pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-357/10 związanego z realizacja 
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego dla producentów rolnych – II półrocze 2010 roku. Po stronie wydatków 
dokonano odpowiednich zmian. 

2) W dziale 852 -  zmniejszono dochody o kwotę 15 131 zł., zgodnie z pismem 
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 w tym: 
a) Zmniejszono rozdział 85213 o kwotę 1 546 zł. – zadania własne, a zwiększono o 

kwotę 415 zł. zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie składek 
ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, 

b) Zmniejszono o kwotę 14 000 zł. dotacje za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Po 
stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

3) W dziale 854- zwiększono dochody o kwotę 46 527 zł., zgodnie z pismem Wojewody 
Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-359/10 z przeznaczeniem na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie 
wydatków dokonano odpowiedniej zmiany oraz zwiększono dodatkowo jako środki 
własne o kwotę 10.100 zł. – łącznie wydatki zwiększono o kwotę 56 626 zł. 

4) Dokonano korekty dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – zmniejszono § 0970 o 
kwotę 323 987 zł., z zwiększono § 2990 o kwotę 57 zł. – bieżące i § 6680 o kwotę 
323 930 zł. –  inwestycyjne jako wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 
Po stronie wydatków dokonano  dodatkowo zmian w postaci: 

1) Dział 758 – zmniejszono rezerwę budżetu o kwotę 10.100 zł. z przeznaczeniem na 
sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  - stypendia. Dokonano 
również korekty planu dochodów – zwrot wydatków niewygasających do budżetu w 
postaci zmiany paragrafów w rozbiciu na zwrot wydatków bieżących i majątkowych. 

2) Dział 801–  dokonano zmian pomiędzy paragrafami w gimnazjum w Książu Wlkp. na 
zakup usług malarskich i stolarskich w sali lekcyjnej, oraz zmniejszono o kwotę 4 000 
zł. dotacje dla niepublicznych przedszkoli, natomiast zwiększono dotacje dla miasta 
Poznania  za dziecko uczęszczające do przedszkola w Poznaniu z  terenu gminy Książ 
Wlkp. 

3) Dział 900 zwiększono o kwotę 10 000 zł. w tym przesunięto środki kwotę 5000 zł. z 
przeznaczeniem na zakup iluminacji świątecznych na rynek w Książu Wlkp. – łącznie 
15 000 zł. 

4) Dział 921 zmniejszono środki o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup 
iluminacji świątecznych. 
 

 
                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                         /-/ Teofil  Marciniak 


