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Uchwała Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/270/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2018 roku, 
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 maja 2018 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  432 304,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 36 603 069,50 zł, z tego:
- dochody majątkowe w wysokości 6 003 497,79 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2018 rok) do uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok).
c)  Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
	dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 1 477 747,79 zł.


2.  w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 432 304,57 zł, oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę  206 094,58 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 41 699 598,50 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 28 577 234,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 122 363,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2018 rok)  do uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 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 2 227 851,62 zł.



	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 597 340 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 326 374 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

	w § 13

Zwiększa się  o 442 304,57 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty w wysokości 1 440 304,57 zł, 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 XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 432 304,57 zł w:
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 2657 o kwotę 432 304,57 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnośnie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Powyższe dochody zaplanowano na podstawie  zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listy projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Nr 5338/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.02.01.-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 432 304,57 zł w:
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6057 o kwotę 432 304,57 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Źródłem dofinansowania przedmiotowej kwoty wydatków są środki pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie ze środków europejskich jest zaplanowanie zadania w wysokości 100% projektu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 206 094,58 zł  w:
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 10 000 zł – dokonuje się korekty planu finansowego wydatków zaplanowanych na zabezpieczenie środków finansowych odnośnie rozliczeń Gminy z urzędem skarbowym odnośnie podatku od towarów i usług w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6050 o kwotę 196 094,58 zł – dokonuje się korekty planu finansowego odnośnie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” polegającej na dostosowaniu go do źródeł finansowania w związku z zakwalifikowaniem przedmiotowego projektu do dofinansowania w ramach Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 206 094,58 zł  w:
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6050 o kwotę 10 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. . „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6059 o kwotę 196 094,58 zł - dokonuje się korekty planu finansowego odnośnie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” polegającej na dostosowaniu go do źródeł finansowania w związku z zakwalifikowaniem przedmiotowego projektu do dofinansowania w ramach Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Nr RPWP.04.02.01-30-0009/17. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie ze środków europejskich jest zaplanowanie zadania w wysokości 100% projektu.


Załączniku Nr 4 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koźminek w 2018 roku” do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany polegającej na wycofaniu z wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych ujętej pomyłkowo uchwałą Nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok  kwoty 12 000 zł stanowiącej wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” odnośnie dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Koźminku.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ujętego w budżecie zadania w Dz. 754, Rozdz. 75405 § 6170 pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Koźminku” na nową w brzmieniu: „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na bazie samochodu osobowego segmentu C dla Komisariatu Policji w Koźminku”.  Zmiana nazwy podyktowana jest koniecznością dostosowania budżetu Gminy do potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w związku z realizacją przedmiotowego zadania.





