Uchwała Nr VI/37/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok zmienionej
- Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 177 161 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę 44 704,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 20 216 230,24 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 17 620 828,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 595 401,90 zł.

Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok) do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 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 2 535 178,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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 wysokości 2 594 393,76 zł.

	w § 2

a)  w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 814 181 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 198 815,76 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19 568 499,24 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 16 961 621,34 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 2 606 877,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok)  do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).
c) 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 2 535 178,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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 1 349 821,76 zł.

	w § 3
Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę	337 020 zł 

Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 	647 731 zł
- którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 959 131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 067 111 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 555 370 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 463 780 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

	§ 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 1 067 111 zł.

	w § 13 

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 15 949 zł do wysokości 97 549 zł.

w § 14
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 62 115 zł do wysokości 562 115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

	w § 15 

Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę 24 156 zł do wysokości 54 156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 do niniejszej uchwały. 
§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 177 161 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 150 000 zł – zwiększa się plan dochodów w związku z zawarciem w dniu 2 kwietnia 2015r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek umowy Nr 32/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Chodybki, Dębsko, Bogdanów, Pietrzyków. 
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 25 000 zł – wprowadza się do planu dochodów środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Koźminku w związku z organizacją jarmarków świątecznych.
	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 2 161 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 44 704,90 zł w:
	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 14 878 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2015.4 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2015r. 
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 25 352,86 zł

Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 4 474,04 zł – zmniejsza się plan dochodów w związku z podpisaniem w dniu 3 kwietnia 2015r. aneksu nr POKL.09.01.01-30-018/14-01 do umowy Nr POKL.09.01.01-30-018/14-00 z dnia 15 stycznia 2015r. o dofinansowanie projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowa zmiana dotyczy podziału przyznanej gminie kwoty dofinansowania na realizację wydatków bieżących i majątkowych (wcześniej przyznano środki tylko na finansowanie w ramach projektu wydatków bieżących).

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 44 704,90 zł w:
	Dz. 852, Rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 14 878 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2015.4 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2015r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6207 o kwotę 25 352,86 zł

Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6209 o kwotę 4 474,04 – Przedmiotowa zmiana dotyczy zmiany kwalifikacji dochodów przyznanych gminie w ramach realizacji projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej przyczyny zostały omówione powyżej.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 300 000 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego w wysokości 270 000 zł oraz środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 814 181 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 80 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek”.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 300 000 zł – zwiększa się plan wydatków o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Dębsko, Chodybki i Pietrzyków” w wysokości 150 000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 150 000 zł.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na bieżące remonty budynku Urzędu Gminy Koźminek.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 38 500 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
	 „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek” w wysokości 2 500 zł; 
	„Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek – etap II” w wysokości 36 000 zł;

	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2310 o kwotę 175 500 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 § 2310 o kwotę 11 800 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 7 400 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 2 300 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4240 o kwotę 300 zł 
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 3 949 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 2 000 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. 85216 § 3110 o kwotę 2 161 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. 90002 § 4300 o kwotę 62 115 zł - dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 50 000 zł – z przeznaczeniem na działania związane z realizacją zadań gminy wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na 2015 rok”. 
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 30 000 zł – z przeznaczeniem na zakup i instalację fontanny – źródełka wody pitnej postumentowego (zdroju wody pitnej).
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno – rekreacyjnymi (mała architektura) na części działki nr ew. 123/2 ul. Nakwasińska, gmina Koźminek”

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 24 156 zł).
	Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 3 156 zł – z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy (min. likwidacja dzikich wysypisk).
Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów w celu nasadzeń na terenach należących do gminy.

Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek.
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 198 815,76 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 500 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1 500 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Dębsko pn. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dębsko”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo Dębsko złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów zaplanowanych na realizację w.w przedsięwzięcie, a przedmiotowe środki przeznacza na nowe przedsięwzięcie pn. „Magiczne sztuczki”.  
	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 14 878 zł - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych.
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 91 602,33 zł,
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 16 165,12 zł,
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 33 206,37 zł,
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 5 859,94 zł – zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Moskurni oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie o środki przyznane Gminie w związku z realizacją projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe środki zwiększą plan wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku jako beneficjenta projektu.
	Dz. 900, Rodz. 90001 § 4300 o kwotę 14 300 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący aktualizacji planu obszaru Aglomeracji Koźminek w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb w tym zakresie.
	Dz. 921, Rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 12 400 zł
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 4 000 zł - zmniejsza się planowane wydatki w związku z wycofaniem z budżetu przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chodybki pn. „Odnowienie krzyża przydrożnego” oraz sołectwa Smółki pn. „Odnowienie figurki przydrożnej” . Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) w/w sołectwa złożyły wnioski o zmianę przedmiotowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 1 404 zł -  zmniejsza się plan wydatków odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osuchów, przy czym dokonuje się zmiany jego nazwy na nowe w brzmieniu  pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osuchowie” w celu dostosowania do bieżących potrzeb sołectwa.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 3 000 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków pn. „Doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo Pietrzyków złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów zaplanowanych na realizację w/w przedsięwzięcia, a przedmiotowe środki przeznacza na nowe przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego”.  


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 198 815,76 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 10 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 3 400 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 3 000 zł - z przeznaczeniem na:

	realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Smółki pn. „Remont drogi gminnej” w wysokości 9 400 zł;
	zwiększenia planowanych nakładów na przedsięwzięcie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chodybki pn. „Utwardzenie drogi gminnej” w wysokości 7 000 zł.

	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 2710 o kwotę 3 770 zł – z przeznaczeniem na składkę na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.
	Dz. 852, Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 14 878 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 66 249,47 zł,

Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 11 691,08 zł,
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 33 206,37 zł,
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 5 859,94 zł 
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6067 o kwotę 25 352,86 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6069 o kwotę 4 474,04 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku jako beneficjenta projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto dostosowuje się go do postanowień aneksu nr POKL.09.01.01-30-018/14-01 z dnia 3 kwietnia 2015r.
	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4210 o kwotę 500 zł
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 1 500 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Dębsko pn. „Magiczne sztuczki” polegającego na organizacji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu sołectwa.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 1 404 zł – zwiększa się plan wydatków odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osuchów pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osuchowie” w celu dostosowania do bieżących potrzeb w celu prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 10 530 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 3 000 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Pietrzyków pn. „Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego”. 


Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku bieżącym, dotyczące sołectw:
- Koźminek – dotychczasową nazwę „Wykonanie w lasku przy Orliku Stret Workout Parku” zastępuje się nową w brzmieniu: „Wykonanie Stret Workout Parku”,
- Osuchów – dotychczasową nazwę „Remont świetlicy wiejskiej w Osuchowie” zastępuje się nową w brzmieniu: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osuchowie”,
- Tymianek – dotychczasową nazwę „Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek dz. 212” zastępuje się nową w brzmieniu: Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek”. 

II. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		607 020 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	607 020 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę					 270 000 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	 270 000 zł
- w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zaangażowaniem wolnych środków budżetu wycofuje się zaplanowane wcześniej przychody z tytułu pożyczek i kredytów na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”. 





