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Uchwała Nr XVII/141/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 18 sierpnia 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. 2016r., poz. 446 ze zm.), 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,
- uchwałą Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XV/128/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 maja 2016 roku,
- uchwałą Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lipca 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 928 030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 23 913 328,60 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 23 693 006,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 220 322,00 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).

	w § 2

	w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 129 000 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 390 027 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 118 001 zł.


b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 25 868 119,88 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 21 579 044,60 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 4 289 075,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
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).

	w § 3
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	667 003 zł 

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	1 954 791,28 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 2 452 490,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 276 000 zł, na  finansowanie planowanego deficytu budżetu.

	§ 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 1 276 000 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 5 do niniejszej uchwały. 
§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




















Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/141/2016
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 928 030 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 58 000 zł – na podstawie umowy Nr 349/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Oszczeklin, Dębsko, Nowy Karolew, Chodybki, Koźminek, Nowy Nakwasin, Osuchów, Bogdanów.
Dz. 710, Rozdz. 71035 § 2020 o kwotę 16 160 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.221.2016.4 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – zgodnie z porozumieniem z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek.
Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 3 250 zł -  w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia gminnego
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 5 000 zł
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6300 o kwotę 5 000 zł – na podstawie informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.101.2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 5 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku oraz dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku.
Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 3 500 zł – w celu dostosowania planu dochodów od osób prawnych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków do rzeczywistych wpływów.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 7 225 zł – z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej.
Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 10 600 zł – z tytułu wpływu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 11 000 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyznania gminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 6 000 zł oraz na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016g z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyznania gminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie 5 000 zł. 
Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 734 000 zł – w związku ze zwrotem przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu nadpłaty podatku od towarów i usług za lata 2010 – 2012.
Dz. 852, Rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 040 zł – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 46 933 zł - w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
	Dz. 900, Rozdz. 90005 § 6660 o kwotę 1 928 zł – w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2015r. dotacji przyznanej przez gminę Powiatowi Kaliskiemu na zadanie pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6300 o kwotę 24 394 zł – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 281/2016 zawartej w dniu 12 lipca 2016r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek na współfinansowanie projektu pn. „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie.


II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 129 000 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 129 000 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego dotyczące zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów”. 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 390 027 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 157 000 zł – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek”.
Dz. 710, Rozdz. 71035 § 4270 o kwotę 16 160 zł – z przeznaczeniem na renowację nagrobka Powstańców z 1863r.
Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 25 000 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu przeprowadzenia remontu pomieszczeń Urzędu Gminy Koźminek.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 90 000 zł – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Koźminek.
	Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 5 500 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące gminy związane z promocją.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na remont dachu strażnicy OSP w Koźminku. Źródło sfinansowania stanowią środki pochodzące z budżetu Powiatu Kaliskiego.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 5 000 zł - z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku. Źródło sfinansowania stanowią środki pochodzące z budżetu Powiatu Kaliskiego.
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie.
	Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4240 o kwotę 6 000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych z terenu gminy w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
Dz. 852, Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1 040 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
Dz. 852, Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 46 933 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 3 000 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Józefina.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 24 394 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 118 001 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 33 000 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów” o kwotę 23 000 zł oraz zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słowiki” o kwotę 10 000 zł. Korekta planu w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb. 
	Dz. 754, Rodz. 75412 § 4210 o kwotę 10 000 zł – dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnośnie wkładu własnego gminy zabezpieczonego w związku z dotacją dla OSP udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego. Korekta planu w celu dostosowania go charakteru ponoszonych wydatków.
	Dz. 757, Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 5 500 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie obsługi zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w celu dostosowania do bieżących potrzeb.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 2 760 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 740 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 16 000 zł – zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do bieżących potrzeb jednostki.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 1 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Moskurni”. 
Dz. 852, Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 50 000 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący wypłat zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku. W związku z przyznaniem na ten cel dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego wycofuje się zaangażowane wcześniej środki własne gminy.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 118 001 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 83 000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek”.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na remont dachu strażnicy OSP w Koźminku. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 5 000 zł - z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 6 000 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4390 o kwotę 3 500 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 7 850 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4110 o kwotę 2 000 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4120 o kwotę 150 zł - zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do bieżących potrzeb jednostki.
	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4210 o kwotę 1 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Organizacja festynu rodzinnego w Moskurni”.
 Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 5 500 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę					  667 003 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	  129 000 zł
- w związku ze zmniejszeniem się kwoty realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów” wycofuje się zaplanowane wcześniej środki, których źródło sfinansowania stanowiły przychody z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	538 003 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.


