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Uchwała Nr XXXIV/261/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1


W  Uchwale Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 września 2017 roku, 
- Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 22 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 6 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 18 grudnia 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  314 982 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 56 533 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 431 497,57 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 30 142 914,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 288 582,96zł.
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2017 rok) do uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok).

2.  w § 2
a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 154 272 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 104 846 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę   10 853 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 970 359,11 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 737 138,11 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 233 221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2017 rok)  do uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok).

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

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 092 zł.


	w § 3

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	307 875 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	538 861,54 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 538 861,54 zł. 

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 272 861,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 710 347 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 310 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

	§ 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
	przychody w wysokości 2 156 103 zł, 

wydatki w wysokości 2 156 103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

	w § 14

Zwiększa się o 4 000 zł plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty w wysokości 720 000 zł. Zwiększa się  o 29 000 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty w wysokości 775 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

	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 8 do niniejszej uchwały. 




§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.













































Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/261/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 


I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 314 982 zł w:
(w celu dostosowania planu finansowego dochodów budżetu gminy do rzeczywistych bądź przewidywanych wpływów)
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 11 260 zł – z tytułu partycypacji mieszkańców Gminy Koźminek w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (etap II).
	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0690 o kwotę 3 800 zł – z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku.
	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 585 zł – z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.
	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6690 o kwotę 520 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych  w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów”.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 0870 o kwotę 1 480 zł – z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach gminnych.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 16 560 zł – odnośnie sprzedaży nieruchomości gminnych.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 347 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokali.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 4 300 zł - z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0940 zł o kwotę 320 zł – z tytułu zwrotu wydatków roku 2016 za rozmowy telefoniczne jednostek organizacyjnych gminy oraz opłaty pocztowej.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 750 zł – z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz rozliczenia z tytułu rozmów telefonicznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w roku bieżącym.
	Dz. 750, Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 40 zł – z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych  naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 8120 o kwotę 26 zł – z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Koźminek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 75 000 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0320 o kwotę 93 zł – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 3 000 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0640 o kwotę 160 zł – z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom prawnym za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 520 zł – odnośnie odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych przez osoby prawne.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 52 000 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 60 000 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 13 800 zł – z tytułu przekazywanego przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 1 500 zł – z tytułu wpływu kosztów upomnień wystawianych osobom fizycznym za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 600 zł – z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych przez osoby fizyczne.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 6 483 zł – z tytułu opłaty eksploatacyjnej – za wydobycie kopalin.
	Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0940 o kwotę 5 460 zł – z tytułu rozliczenia z roku ubiegłego opłaty produktowej oraz zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu nadpłaty podatku od towarów i usług.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 81 zł – z tytułu pobieranych przez szkoły podstawowe opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 2 685 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkół podstawowych.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 5 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za najem pomieszczeń szkolnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0940 o kwotę 4 144 zł – z tytułu zwrotu dokonanej w 2016r. nadpłaty za energię elektryczną przez Szkołę Podstawową w Moskurni  i Szkołę Podstawową w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 10 446 zł -  z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych oraz odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie szkół podstawowych. 
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 12 000 zł – odnośnie dochodów za żywienie w Publicznym Przedszkolu w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0940 o kwotę 879 zł – z tytułu wpływu za rok ubiegły refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 169 zł – 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 2 800 zł – z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0610 o kwotę 52 zł

Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 18 zł – z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji dla uczniów klas gimnazjalnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0920 o kwotę 754 zł – z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum za okres od stycznia do sierpnia br. 
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0940 o kwotę 3 575 zł – z tytułu zwrotu dokonanej w 2016r. nadpłaty za energię elektryczną.
	 Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 245 zł – ustalenie planu dochodów z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników gimnazjum (za okres od stycznia do sierpnia br.).
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 1 000 zł – z tytułu z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80195 § 0970 o kwotę 6 576 zł - z tytułu przyznania przez Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela za osiągniecia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie pisma Nr WOSiP.5831.2.2.2017 Kuratorium Oświaty w Poznaniu z dnia 20 października 2017r.).
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 3 000 zł

Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 1 000 zł – z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz odsetek od jej nieterminowej wpłaty.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6690 o kwotę 2 092 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej  w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu”.
	Dz. 921, Rozdz. 92195 § 6690 o kwotę 4 857 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej  w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadania pn. „Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności projektu”.


Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 56 533 zł w:
(w celu dostosowania planu finansowego dochodów budżetu gminy do rzeczywistych bądź przewidywanych wpływów)
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 800 zł – koryguje się plan dochodów z tytułu różnych opłat dotyczących bieżącej działalności Urzędu.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 3 700 zł – z tytułu przekazywanego przez urzędy skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 429 zł – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z usytuowaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 7 000 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 4 000 zł – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 1 000 zł – odnośnie wpływów z tytułu opłaty skarbowej.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0660 o kwotę 764 zł – z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 16 400 zł – z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0660 o kwotę 9 500 zł – z tytułu odpłatności za przedszkole.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 11 790 zł  -  odnośnie dochodów  z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0660 o kwotę 1 150 zł – z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w  Nowym Nakwasinie.



II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 154 272 zł w:
Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 129 150 zł – wycofuje się z budżetu wydatki odnośnie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zadanie pn. „Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej”. Przedmiotowy projekt zostanie zrealizowany w roku przyszłym.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 14 000 zł – w celu dostosowania do faktycznych potrzeb odnośnie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki”. 
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6619 o kwotę 11 122 zł – wycofuje się wydatki odnośnie dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu na wkład własny gminy w finansowanie kosztów opracowania studium wykonalności projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Z powodu przedłużających się procedur przetargowych realizacja projektu została przesunięta na rok przyszły.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 104 846 zł w:
Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 20 539 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego w celu realizacji zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” – w zakresie opracowania dokumentacji.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 16 543 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4 548 – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkół podstawowych.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 3 548 zł – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Publicznego Przedszkola w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80195 § 3040 o kwotę 5 500 zł
Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4110 o kwotę 941 zł
Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4120 o kwotę 135 zł - z przeznaczeniem na nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągniecia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 29 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku  w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Wydatek w kwocie 25 000 zł sfinansowany ze środków własnych gminy, ponieważ środki pochodzące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są wystarczające, aby sfinansować nimi realizację przedmiotowego zadania.
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 22 000 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do oświetlania dróg, ulic i placów gminnych.

	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6629 o kwotę 2 092 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 853 zł  w:
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 5 253 zł

Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 5 000 zł  – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smółki pn. „Uzupełnienie oświetlenia przy drodze w miejscowości Smółki (etap I)” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb i obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 600 zł - dokonuje się zmiany w planie wydatków  w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków pn. „Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie” w celu dostosowania do faktycznych potrzeb sołectwa.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 853 zł  w:
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 10 253 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smółki pn. „Uzupełnienie oświetlenia przy drodze w miejscowości Smółki (etap I)” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb i obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 600 zł – dokonuje się zmiany w planie wydatków  w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków pn. „Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie” w celu dostosowania do faktycznych potrzeb sołectwa.



III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę		307 875 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	307 875 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.

