Uchwała Nr XIV/119/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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 XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 stycznia 2016 roku,
- uchwałą Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 lutego 206 roku,
- zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 15 marca 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 193 559 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 63 180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 21 234 925 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 21 226 925 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2016 rok) do uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok).

c) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
	 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 4 783 579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


	w § 2

	w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 210 343 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 109 935,28 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 17 723 zł.


b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 021 439,28 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 19 948 200 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 4 073 239,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2016 rok)  do uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok).

	wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 4 783 579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


	w § 3
Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	1 769 213,28 zł 

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 786 514,28 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 284 213,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 614 657 zł.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 148 027,28 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 241 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

	§ 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
	przychody w wysokości 1 783 649 zł, 

wydatki w wysokości 1 783 649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

	Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.


	§ 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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 1 614 657 zł.

	w § 13 

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 35 391 zł do wysokości 119 391 zł.

w § 15 
Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę 39 223 zł do wysokości 74 223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

	w § 16 ust. 1

zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50 000 zł do kwoty 120 022 zł.

	w § 17 ust. 2 

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 
§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/119/2016
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 193 559 zł w:
Dz. 751, Rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 5 720 zł – zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Nr DKL-3101-10/16 z dnia 21 marca 2016r. z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.
	Dz. 756, Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 14 924 zł – zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części  subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
	Dz. 852, Rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 5 183 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę.
	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 2 167 732 zł - na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 63 180 zł w:
Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 53 180 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części  subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 10 000 zł - na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę.


II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 210 343 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 200 343 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego w wysokości w celu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej  nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów”.
	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 10 000 zł – na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zasiłki stałe z pomocy społecznej. 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 109 935,28 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01008 § 2830 o kwotę 30 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych. 
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 100 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku”.
	Dz. 600, Rozdz. 60013 § 6300 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 471 Opatówek – Rzymsko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków – etap II od km 15+930,00 do km 16+270,00”.
	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 200 343 zł – zwiększa się plan wydatków o środki własne na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego w celu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej  nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów”. 
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 843 000 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów – Stary Nakwasin” w wysokości 490 000 zł,

„Budowa chodnika i wymiana nawierzchni miejsc postojowych w ul. Słowackiego w m. Koźminek” w wysokości 150 000 zł,
„Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w m. Koźminek” w wysokości 153 000 zł,
„Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku” w wysokości 50 000 zł. 
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 2650 o kwotę 173 880 zł – z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącego utrzymania budynków komunalnych. 
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 16 100 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na realizację zadania: „Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku”. Dotychczas ujęta w budżecie kwota 70 000 zł stanowi wartość netto skalkulowanej inwestycji. Natomiast zwiększenie o kwotę 16 100 zł dotyczy kwoty podatku VAT, który również stanowi koszt dotowanego zadania. 
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 40 000 zł – z przeznaczeniem na budowę sieci komputerowej LAN w Urzędzie Gminy Koźminek
	Dz. 751, Rozdz. 75101 § 4210 o kwotę 5 720 zł – z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.
	Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 50 000 zł  - z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na zakup komputerów w celu wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Nowym Nakwasinie i w Moskurni.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 80 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 50 000 zł - z przeznaczeniem na zakup komputerów w celu wyposażenia pracowni komputerowych w Gimnazjum w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego.
Dz. 851, Rozdz. 85141 § 6300 o kwotę 6 563,28 zł – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.
	Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 7 391 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 3 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 25 000 zł – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących zadań gminy w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dz. 852, Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 5 183 zł - na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2 143 387 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 6 000 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 1 095 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 150 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 3 300 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4270 o kwotę 10 000 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 2 000 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4410 o kwotę 800 zł,
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4700 o kwotę 1 000 zł - na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 6 490 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4270 o kwotę 20 510 zł – z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku w celu przygotowania nowego pomieszczenia biurowego w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę odnośnie Programu Rodzina 500 Plus.
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 13 300 zł - z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od stycznia do czerwca 2016r. 
	Dz. 921, Rozdz. 92108 § 4210 o kwotę 6 000 zł – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej w Koźminku.
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6060 o kwotę 23 000 zł – z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej nr działki 323 położonej w m. Koźminek przy ul. Konopnickiej. (Zakup dotyczy działki, na której usytuowany jest obiekt zabytkowy dawnej świątyni ewangelicko – auzburskiej).
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4300 o kwotę 100 000 zł  - z przeznaczeniem na wykonanie robót zachowawczych i zabezpieczających obiekt dawnej świątyni ewangelicko – auzburskiej.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 27 500 zł – z przeznaczeniem na remont infrastruktury usytuowanej na boisku sportowym przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku.


Odnośnie wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska:
(dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wpływami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 39 223 zł).
	Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 24 223 zł – z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy (min. likwidacja dzikich wysypisk).
Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów w celu nasadzeń na terenach należących do gminy.


Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 723 zł w:
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 5 000 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi przeznaczone na min. na podziały geodezyjne i rozgraniczenia, wypisy i wyrysy, podział gruntów oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości w celu dostosowania do bieżących potrzeb gminy w tym zakresie.
Dz. 852, Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 500 zł -  zmniejsza się plan wydatków odnośnie zasiłków okresowych w celu dostosowania do bieżących potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 10 058 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Zagospodarowanie pomieszczenia na świetlicę wiejską w Moskurni”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo Moskurnia złożyło wniosek o wycofanie nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w.w przedsięwzięcia, a przedmiotowe środki przeznacza na nowe przedsięwzięcia pn. „Organizacja festynu rodzinnego w Moskurni” oraz „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Moskurni”.  
Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 2 165 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Józefina pn. „Remont pokrycia dachu i elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefina” w celu dostosowania do bieżących potrzeb, jakie pojawiły się w czasie realizacji zadnia.  

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 723 zł  w:
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na zakup map geodezyjnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 8 058 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Moskurnia pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Moskurni”.  
Dz. 852, Rozdz. 85228 § 3110 o kwotę 500 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań odnośnie świadczeń opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy.

	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4210 o kwotę 2 000 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Moskurnia pn. „Organizacja festynu rodzinnego w Moskurni”.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 2 165 zł - zwiększa się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Józefina pn. „Remont pokrycia dachu i elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefina” w celu dostosowania do bieżących potrzeb, jakie pojawiły się w czasie realizacji zadnia.  

III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		1 969 556,28 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	1 669 556,28 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	 300 000 zł
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów – Stary Nakwasin”


- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę					 200 343 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	 200 343 zł
- w związku z zaangażowaniem wolnych środków budżetu wycofuje się zaplanowane wcześniej przychody z tytułu pożyczek i kredytów na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej  nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów”.




