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Uchwała Nr XII/101/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1

W  Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok zmienionej
- Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2015 roku, 
- Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 19 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 4 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/69/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 listopada 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/82/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 15 grudnia 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 171 043 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 137 312 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 20 480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 21 471 472,47 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18 852 118,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 619 354,30 zł.

Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok) do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).
	Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.


	w § 2

a)  w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 333 320 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24 065 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 204 070 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 20 558 806,47 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 18 028 403,07 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 2 530 403,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok)  do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).

	w § 3

Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę	342 986 zł 
Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 	912 666 zł
- którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 683 376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	w § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 596 042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	w § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 791 291 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

	w § 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 299 756 zł,
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 488 780 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


	w § 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 791 291 zł.

w § 15
Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę     54 156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/101/2015
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 29 grudnia  2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 171 043 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0690 o kwotę 16 200 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku.
	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 680 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem na rachunek gminy większych aniżeli wcześniej zakładano środków z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 0870 o kwotę 6 235 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach gminnych.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 0960 o kwotę 3 000 zł – ustala się plan dochodów z tytułu darowizny przekazanej gminie z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej Pośrednik – Murowaniec.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 5 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów z tego tytułu.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 420 zł – zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokali w celu dostosowania do faktycznych wpływów.
	Dz. 750, Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 9 zł – ustala się plan dochodów z tytułu wpływów gminy za udzielanie informacji meldunkowych.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 5 500 zł – zwiększa się plan dochodów w celu dostosowania do faktycznie uzyskanych wpływów z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń Urzędu Gminy w Koźminku.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 8120 o kwotę 110 zł – ustala się plan dochodów z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Koźminek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach na pokrycie kosztów modernizacji strażnicy.
	Dz. 756, Rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 500 zł – zwiększa się plan dochodów dotyczący przekazywanych przez urzędy skarbowe wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 32 000 zł – zwiększenie planu w celu dostosowania do przewidywanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0330 o kwotę 350 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 500 zł – korekta planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w celu dostosowania do faktycznego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 1 870 zł – ustalenie planu dochodów w celu dostosowania do przewidywanego wykonania z tytułu przekazywanego przez urzędy skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 110 zł – ustala się plan dochodów w celu dostosowania do faktycznego wykonania z tytułu wpływu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę od wystawianych osobom prawnym upomnień za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 6 700 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczącego odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych przez osoby prawne w celu dostosowania do faktycznych wpływów.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 7 000 zł – korekta planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 2 000 zł – dokonuje się zwiększenia planu odnośnie podatku rolnego od osób fizycznych w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 20 000 zł – zwiększenie planu z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w celu dostosowania do faktycznego wykonania dochodów.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 11 000 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów z tego tytułu. 
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0430  o kwotę 2 000 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty targowej w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 4 000 zł – korekta planu dochodów w celu dostosowania do przewidywanego wykonania z tytułu przekazywanego przez urzędy skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 500 zł – zwiększa się plan dochodów w celu dostosowania do faktycznego wykonania z tytułu wpływu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę od wystawianych osobom fizycznym upomnień za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 6 156 zł – korekta planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wynika z dostosowania planu do rzeczywistych wpływów.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 875 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych.
	 Dz. 756, Rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 4 000 zł – dostosowanie planu do prognozowanych wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
	Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 4 326 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.594.2015.28g z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyznania gminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r.
	Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 240 zł – ustala się plan z tytułu wpływów odnośnie  rozliczenia za rok ubiegły opłaty produktowej dokonanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w roku bieżącym.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 150 zł – korekta planu dochodów z tytułu pobieranych przez szkoły podstawowe opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 2 020 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 1 570 zł oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 450 zł.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0870 o kwotę 1 073 zł – ustala się plan wydatków w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Moskurni środków finansowych za sprzedaż złomu.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 1 298 zł - w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Moskurni środków finansowych od ubezpieczyciela na podstawie decyzji prewencyjnej.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 7 680 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 15 840 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu: odpłatności za przedszkole w celu dostosowania do szacowanych wpływów na koniec roku w wysokości 12 000 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 3 840 zł.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 160 zł – ustalenie planu dochodów z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników przedszkola.
	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0830 o kwotę 2 560 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.  
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 36 zł – ustalenie planu dochodów z uwagi na uzyskanie wpływów z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 825 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń Gimnazjum w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0920 o kwotę 2 zł – ustala się plan dochodów z tytułu wpływu ustawowych odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 325 zł – ustalenie planu dochodów z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników gimnazjum.
	Dz. 801, Rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 30 zł – ustalenie planu dochodów z tytułu wpływów prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
	Dz. 921,Rozdz. 92109 § 6207 o kwotę 2 732 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją projektu pn.  „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa” realizowanego w ramach osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dostosowanie planu do faktycznych wpływów oraz kwoty refundacji wynikającej z umowy o przyznanie pomocy ze środków europejskich na w/w projekt.
	Dz. 926, Rozdz. 92605 § 8120 o kwotę 26 zł – ustala się plan dochodów z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Koźminek Gminnej Organizacji Sportu „Zieloni Koźminek” na pokrycie kosztów realizacji projektu integracji społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego FIO pn. „Wiejska szkółka piłkarska”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 137 312 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6207 o kwotę 102 412 zł - koryguje się plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek oraz zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007 – 2014. Zmniejszenie dochodów wiąże się z podpisaniem w dniu 15 września 2014r. przez gminę aneksu Nr 3 do umowy Nr 00050-6921-UM1500051/13 z dnia 24.09.2013r. zmniejszającego wartość przedmiotowego zadania na skutek przeprowadzenia procedury przetargowej oraz weryfikacji wniosku o płatność ostateczną.
Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 9 000 zł – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, niewolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 1 150 zł – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych z uwagi na dostosowanie do faktycznych wpływów. Nie uregulowano rat należnych gminie za lata 2014 - 2015 z tytułu sprzedaży mieszkań. W tej kwestii toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne. 
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 23 000 zł - zmniejsza się planowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Niskie wpływy spowodowane są spadkiem stóp procentowych, który przełożył się na niskie oprocentowanie rachunków, gdzie gmina deponuje swoje oszczędności.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 875 zł – koryguje się plan dochodów z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do faktycznych wpływów. 
	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0830 o kwotę 860 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do faktycznych wpływów.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15 zł – anuluje się plan dochodów wynikający uznania nadpłaty wydatków za rok ubiegły z tytułu utrzymania infrastruktury oświetleniowej ulic, placów i dróg gminnych. Przedmiotowe środki zostały zakwalifikowane jako dochody roku 2014.


Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 480 zł w:
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2310 o kwotę 2 560 zł 

Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 14 080 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2310 o kwotę 3 840 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 480 zł w:
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 2 560 zł 

Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 14 080 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0830 o kwotę 3 840 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W ramach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 117 zł w:
1.    Dz. 750, Rozdz. 75011 § 0690 o kwotę 117 zł  - na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29 grudnia 2015r. 

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 333 320 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 69 500 zł - zmniejsza się plan wydatków odnośnie:
	opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”  w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania w wysokości 30 000 zł;
	zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek” o kwotę 39 500 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjnej związane z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych zadanie nie zostanie zakończone w roku bieżącym. Plan adekwatny do faktycznych potrzeb zostanie ustalony w budżecie roku przyszłego.

	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6067 o kwotę 879 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z korektą zaplanowanej w budżecie pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007 – 2013. A mianowicie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedmiotowej operacji. Działanie podyktowane jest dostosowaniem planu finansowego przychodów do faktycznego wykonania.
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 203 000 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczących inwestycji drogowych, a mianowicie:

Dostosowuje się plan wydatków do faktycznie poniesionych nakładów odnośnie następujących zadań:
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Nakwasin” o kwotę 10 000 zł;
	„Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w m. Koźminek” o kwotę 35 000 zł;

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek – Pośrednik” o kwotę 7 000 zł; W przypadku tej inwestycji dodatkowo część zaplanowanych wydatków w wysokości 8 000 zł przesuwa się na rok przyszły. W związku z powyższym łączna kwota, o którą ulega zmniejszeniu plan wydatków odnośnie przedmiotowego zadania w 2015r. wynosi 15 000 zł.
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów” o kwotę 14 000 zł. Jak wyżej przedmiotową kwotę przenosi się do planu wydatków na rok przyszły.
Ponadto wycofuje się z budżetu roku bieżącego następujące zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej:
	 „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chodybki” w wysokości 9 000 zł;

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów  - Stary Nakwasin” w wysokości 16 000 zł;
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin” w wysokości 28 000 zł;
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki – Rajsko” w wysokości 28 000 zł.  
Z uwagi na czas związany z wyborem najkorzystniejszych ofert umowy na wykonanie dokumentacji zostaną podpisane na początku przyszłego roku. W związku z powyższym zadania te zostaną zaplanowane w budżecie 2016 roku.
Wycofuje się z budżetu gminy zaplanowane wydatki na zadania:
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Ksawerów – Agnieszków” w wysokości 38 000 zł;
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin w wysokości 10 000 zł.

	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 28 000 zł - w celu dostosowania do faktycznie poniesionych nakładów finansowych zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadań: „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy Koźminek” o kwotę 14 000 zł oraz „Zakup zasilacza UPS awaryjnie podtrzymującego napięcie elektryczne serwera dla Urzędu Gminy Koźminek” o kwotę 14 000 zł. 
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 9 941 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek”. Przedmiotowa zmiana dotyczy korekty zaplanowanej w budżecie pożyczki zaciągniętej na realizację w/w zadania w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013., a mianowicie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. Działanie podyktowane jest dostosowaniem planu finansowego przychodów do faktycznego wykonania.
Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 22 000 zł - w celu dostosowania do faktycznie poniesionych nakładów finansowych zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku”. 


Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24 065 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6067 o kwotę 879 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym”  w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 . W związku ze zmianą źródła finansowania przedmiotowego zadania (planowaną w wyższej kwocie  pożyczkę zastępuje się środkami własnymi gminy).
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 3 000 zł – z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej Pośrednik – Murowaniec.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 4 326 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Koźminku w związku z przyznaną gminie kwotą rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2 830 zł – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Szkoły Podstawowej w Moskurni i Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w kwocie 1 532 zł oraz zakup kamer i części niezbędnych do ich podłączenia w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej w Moskurni w kwocie 1 298 zł.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 1 711 zł  - z przeznaczeniem na zakup energii przez Szkołę Podstawową w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 9 941 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek” w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W związku ze zmianą źródła finansowania przedmiotowego zadania (planowaną w wyższej kwocie  pożyczkę zastępuje się środkami własnymi gminy).
Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 1 378 zł – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Gimnazjum w Koźminku.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 204 070 zł  w:
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 5 500 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek” w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 2710 o kwotę 3 770 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zaplanowanej w tym miejscu składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w celu w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2310 o kwotę 173 200 zł – zmniejsza się plan wydatków związanych z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie tych jst. w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 19 600 – zmniejsza się plan wydatków związanych z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie tych jst. w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 900, Rozdz. 90003  § 4300 o kwotę 2 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy w celu dostosowania do bieżących potrzeb. Przedmiotowy plan dotyczy środków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 204 070 zł  w:
	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 3 770 zł – dokonuje się korekty planu wydatków dotyczącego składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w celu dostosowania go do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 173 200 zł – zwiększa się plan wydatków związanych z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie tych jst. w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 19 600 zł – zwiększa się plan wydatków związanych z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie tych jst. w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 851, Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 5 500 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem procedury wyboru na stanowisko kierownika i zastępcy kierownika do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku. 
	Dz. 900, Rozdz. 90003  § 4210 o kwotę 2 000 zł – ustala się plan wydatków odnośnie zakupu koszy na śmieci w celu utrzymania czystości i porządku na terenach i obiektach należących go gminy. Przedmiotowy plan dotyczy środków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę		353 806 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę		10 820 zł
- dostosowuje się plan przychodów do rzeczywiście zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające następujących operacji: „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek” w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o kwotę 9 941 zł oraz „Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 o kwotę 879 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	342 986 zł
- zmniejsza się zaplanowane wcześniej w budżecie gminy przychody z tytułu  wolnych środków z lat ubiegłych z tytułu niewykonania zaplanowanych wcześniej wydatków budżetowych, których przyczyny zostały opisane w uzasadnieniu.

IV. ROZCHODY
- zmniejsza się plan rozchodów budżetowych o kwotę		10 820 zł
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę	10 820 zł
Analogicznie, jak w przypadku przychodów z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  (§ 903) dostosowuje się plan rozchodów do faktycznych spłat pożyczek z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające następujących operacji: „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek” w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o kwotę 9 941 zł oraz „Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 o kwotę 879 zł. 


