
Zarządzenie Nr 45 /2008
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 15 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie 

     Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. 
U. z 2001r Nr 142 poz.159, ze zmianami/ oraz art. 165, art. 188  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku  o  finansach  publicznych  /  Dz.  U.  z  2005  r  Nr  249  poz.  2104  ze  zm./  i  §  13  Uchwały 
XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007  roku w sprawie budżetu 
gminy na rok 2008 zarządzam co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008,
zmienionej
Zarządzeniem Nr 16/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 lutego 2008 roku;
Uchwałą Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku

                 wprowadza się zmiany;                         
1) § 2
  a) ust. 1  otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19 686 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego Zarządzenia.

  b) ust. 2 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
2.1.  Wydatki bieżące wynoszą 15 985 292,00 zł w tym:
        a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą  7 866 372,00 zł.

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
    § 5. Tworzy się rezerwy:
      1) ogólną w wysokości 38 730 zł;
      2) celową w wysokości 3 960 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2008.



                                              Uzasadnienie
                                           do Zarządzenia Nr  45/2008
                                            Burmistrza Książa Wlkp.

                                        z dnia 15 kwietnia 2008 roku

Dokonano przeniesień w budżecie po stronie wydatków tj:

1) zmniejszono rezerwę o kwotę 12 310 zł  w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy 
ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy  tj:
   - ogólną o kwotę 11 270 zł na wydatki związane z przygotowanie i przeprowadzeniem 
referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w dniu 11 maja 2008 
roku. Wydatki zwiększono w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa  oraz sądownictwa, rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne;
   - celową o kwotę 1 040 zł na zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Obrony 
Cywilnejw dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 Obrona 
Cywilna, § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

2) Pozostałe przeniesienia dokonano pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału na 
zwiększenie funduszu socjalnego do wysokości odpisu podstawowego tj. 907 zł pracowników 
Urzędu Miejskiego, badania okresowe pracowników oraz na zakup okularów do komputerów, 
zwiększenie wydatków z tytułu umowy zlecenia i dzieła - zaprojektowanie wejścia i korytarza 
dolnego w budynku Urzędu Miejskiego oraz na prowadzenie książek obiektów będących w 
zarządzaniu Urzędu Miejskiego, zapłata czynszu za garażowanie samochodu dla OSP 
Włościejewice do 30.06.2008r.


