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Uchwała Nr XXXIX/299/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 19 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,
- Uchwałą Nr XXXVIII/295/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 11 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 czerwca 2018 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 760 zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  90 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 36 710 464,59 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 30 616 966,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 093 497,79 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).

2.  w § 2
a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 760 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90 000 zł, oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę     63 195 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 41 806 993,59 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 28 639 843,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 167 150,57 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          2 182 638,62 zł.


	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6 606 355 zł, w tym na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 552 127 zł,

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

	§ 9 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 6 606 355 zł.

w § 16 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 XXXIX/299/2018
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok. 

I. DOCHODY
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 760 zł w:
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 4 080 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 680 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
(Według wyżej wymienionego pisma gminie przyznano środki dotyczące: Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 w kwocie 164 400 zł, oraz Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 w kwocie 27 400 zł. Jednocześnie w budżecie gminy uchwałą Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok ustalone zostały w sposób szacunkowy dochody z tego tytułu w Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 w kwocie 168 480 zł, oraz Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 w kwocie 28 080 zł. W związku z powyższym dostosowuje się plan dochodów budżetowych, tj. zmniejsza się o kwotę 4 080 zł w Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 oraz o kwotę 680 zł w Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 -  zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego).

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90 000 zł w:
Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 90 000 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące ze sprzedaży w trybie przetargowym w dniu 11 czerwca br. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Koźminku przy ul. Kopernika 8.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 760 zł w:
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 4 080 zł
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 680 zł - dostosowuje się plan wydatków do dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego w związku z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.


Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90 000 zł w:
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 90 000 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn.  „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach  projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.


Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 63 195 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 3 982 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tymianek pn. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Tymianek” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.
	Dz. 754, Rozdz. 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. 852, Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 4 000 zł – dokonuje się korekty planu wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej w celu dostosowania do bieżących potrzeb zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6619 o kwotę 45 213 zł - wycofuje się wydatki odnośnie dotacji celowej dla Miasta Kalisza – Lidera projektu na wkład własny gminy w finansowanie kosztów projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Zgodnie z informacją przekazaną przez Lidera z powodu aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej projektu jego okres realizacji został wydłużony na lata 2019 – 2020, a tym samym środki finansowe zaplanowane na rok bieżący zostaną odpowiednio zaplanowane w latach 2019 i 2020. (Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaakceptowała nowy termin zakończenia finansowego przedmiotowego projektu przypadający na 31.08.2020r.).


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 63 195 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3 982 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tymianek pn. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Tymianek” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 15 213 zł – z przeznaczeniem na odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne (za grunty przejęte pod drogi gminne).
	Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 10 000 zł
Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 10 000 zł – z przeznaczeniem na remont części operacyjnej następujących strażnic: Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko (kwota 2 500 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej Pietrzyków (kwota 2 500 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Koźminek (kwota 5 000 zł). Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy w realizację w/w przedsięwzięć.
	Dz. 852, Rozdz. 85214 § 4300 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na usługę pogrzebową podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku. 





