UCHWAŁA NR III/ 8 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 20 grudnia 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;
Uchwałą Nr XLIX/328/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 roku;
Zarządzeniem Nr 121/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2010 roku;
Zarządzeniem Nr 128/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 listopada 2010 roku;
Zarządzeniem Nr 134/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2010 roku
dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 1 261 768,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22 858 209,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
21 686 201,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 172 008,00 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) 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 604 776,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1 101 768,00zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29 381 390,00 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20 655 225,00 zł., w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8 986 422,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 518 646,00 zł.,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 3 903 109,00 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały,
d) dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 948 785,00 zł., określone w załączniku
Nr 7 do niniejszej uchwały.
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 726 165,00 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.
4. 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 3 873 136,00
zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6 523 181,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym krótko i
długoterminowych, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczka na
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
długoterminowych, ze sprzedaży innych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
krótkoterminowych oraz wyprzedzających finansowanie działań ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 276 993,00 zł.
§ 5. 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.
§ 6. Załączniki Nr 3, 6, 7, 8 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 i 8 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 III/ 8 /2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2010 roku

Dokonano zmian po stronie dochodów w postaci zmniejszenia w dziale 901, rozdz. 90001 w
§ 6208 o kwotę 1 261 768 zł. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich dotyczące
inwestycji pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie” z
uwagi na opóźnienia w rozliczeniu i nie podpisanie umowy o płatność według informacji
uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. W związku z powyższym dokonano
korekty w załączniku do uchwały Nr 3 Przychody i rozchody budżetu – Rozchody
zmniejszając o kwotę 1260 000 zł. z tytuły spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie z
budżetu państwa zadań z udziałem środków europejskich.
Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 101 768 zł. w tym:
Dział 600 – zwiększono o kwotę 138 475 zł. z przeznaczeniem na zimowe
utrzymanie dróg oraz zmniejszono wydatki na inwestycję „Budowa nowych
zatok autobusowych” w kwocie 390 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w
roku 2011.
2. Dział 700 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami. Zmniejszono § 6050
o kwotę 56 881 zł. i przeniesiono ją do § 6057 w kwocie 35 241 zł. i § 6059 w
kwocie 21 640 zł. W § 6050 pozostały wydatki związane z inwestycją
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Książ
Wlkp.”, a w § 6057 i 6059 znajdują się wydatki związane z inwestycją
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Książ
Wlkp.” – budynek przedszkola, Szkoły i OSP - , które, zgodnie z umową z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego dofinansowany będzie dotacją
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pozostałe budynki nie zostały zakwalifikowane i nie będą realizowane w celu
ich termomodernizacji, dlatego też zmniejszono wydatki o kwotę 766 881 zł.
3. Dział 750 – zwiększono o kwotę 4 349 zł. na wydatki związane z kosztami
delegacji oraz rozliczono Fundusz Socjalny dla pracowników.
1.

Fundusz Socjalny został zwiększono również w dziale 900, rozdział 90003,
zmniejszono środki Funduszu w dziale 926, rozdział 92695.
4. Dział 754 – zwiększono o kwotę 7 000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu
dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Książ Wlkp.
5. Dział 801 – zwiększono o kwotę ogółem 4 898 zł. oraz dokonano przeniesień
pomiędzy paragrafami i rozdziałami - w przedszkolu w Książu Wlkp. na zakup
komputera i oprogramowania oraz pozostałych placówkach oświatowych z
tereny gminy Książ Wlkp. na zakup węgla SP Konarzyce, doposażenie klas,
zgodnie z nową podstawą programową, odprawę emerytalną w SP Książ.
6. Dział 851 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.
7. Dział 852 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, zgodnie z pismem
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
8. Dział 900 – zwiększono o kwotę 338 694 zł. z przeznaczeniem na :
a) Inwestycję pn.” Roboty uzupełniające przy budowie przyłączy kanalizacji
sanitarnej oraz uzupełnienia nawierzchni asfaltowej w Książu Wlkp. i
Radoszkowie Drugim”. Finansowanie ze środków własnych.
b) Zakup podnośnika czołowego do nowego ciągnika, zakup pługa do
odśnieżania, zakup równiarki drogowej oraz tura hydraulicznego w kwocie
łącznej 85 460 zł.
c) Dokonano przeniesień kwoty 3000 zł na zakup paliwa do ciągnika oraz
zwiększono wydatki związane z usługami wywozu ścieków na terenach
rekreacyjnych w wysokości 500 zł.
9. Dział 921 – dokonano korekt pomiędzy paragrafami w związku z
zakwalifikowaniem się inwestycji „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Chwałkowie kościelnym” do realizacji w ramach programu PROW –
odnowa wsi, która podzielona została na realizacje w roku 2010 i 2011 oraz
zmniejszono wydatki na niniejszą inwestycję, która została przeniesiona do
realizacji końcowej w roku 2011.
10. Dział 926 – zmniejszono o kwotę 286 zł. – zwiększono środki na usługi
związane z wywozem ścieków oraz rozliczono Fundusz Socjalny dla
pracownika.
11. Dokonano korekty omyłki w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej (WPI),
zgodnie z pismem Nr WA-0903/90/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

