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Uchwała Nr VII/50/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 24 czerwca 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,
- Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2015 roku, 
- Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 czerwca 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23 200 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 20 253 590,24 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 17 655 398,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 598 191,90 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).

	w § 2

a)  w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 236 756 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 27 500 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19 819 415,24 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 17 052 537,34 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 2 766 877,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
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).

	w § 3
Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę	213 556 zł 

Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 	434 175 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 2 172 687 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 597 796 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 463 780 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 1 718 163 zł, 
	wydatki w wysokości 1 718 163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


	Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.


	w § 15 

Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę     54 156 zł, 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 VII/50/2015
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23 200 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 7 700 zł – w związku z wpływem środków z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek. 
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 0870 o kwotę 140 zł – z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach gminnych.
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 0920 o kwotę 5 zł
Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6660 o kwotę 2 650 zł  – w związku z  rozliczeniem niewykorzystanych dotacji celowych wraz z odsetkami udzielonych w zeszłym roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na inwestycje pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul. Akacjowa, ul. Targowa” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Koźminku”.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0960 o kwotę 600 zł – z tytułu wpływu darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem na rozgraniczenia geodezyjnego działek.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 50 zł – z tytułu zwrotu zapłaconych w zeszłym roku kosztów procesowych dotyczących wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu dotyczącego zakupu lokalu mieszkalnego w celu egzekucji przez gminę nieuregulowanej należności. 
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 990 zł – z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 750 zł – z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego.
	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 9 300 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 z 10 czerwca 2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0690 o kwotę 1 000 zł – z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 0970 zł o kwotę 15 zł – w związku z rozliczeniem nadpłaty wydatków za rok ubiegły z tytułu utrzymania infrastruktury oświetleniowej ulic, placów i dróg gminnych. 



Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 000 zł w:
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 20 000 zł – w celu dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z wyodrębnieniem dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej na gminnym targowisku w Koźminku.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł w:
	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0690 o kwotę 20 000 zł – ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpływu dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjne pobieranej na gminnym targowisku w Koźminku. 


II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 236 756 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 120 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek – etap II” w zakresie wykonania w szczególności: badań geologicznych oraz opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestycyjnego..
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 40 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Dębsko, Chodybki i Pietrzyków”.
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 2650 o kwotę 42 426 zł – z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącego utrzymania budynków komunalnych. 
	Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 6 000 zł – z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1 000 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 13 500 zł – z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koźminku.  
	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 9 300 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Dz. 900, Rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 4 530 zł – z przeznaczeniem na wkład gminy w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”.


Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 27 500 zł w:
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 3 100 zł – w celu dostosowania planu wydatków do zadań realizowanych przez gminę.
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 2 500 zł

Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 4 000 zł – zmniejsza się plan wydatków w celu dostosowania do bieżących zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 2 900 zł - w celu dostosowania planu wydatków do zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową w Koźminku.
Dz. 900, Rodz. 90005 § 4300 o kwotę 15 000 zł – w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” i zaplanowania w przedmiotowej uchwale udziału gminy w wysokości 4 530 zł wycofuje się zabezpieczone wcześniej w budżecie gminy wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek ze środków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27 500 zł  w:
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 4 000 zł
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 2 500 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją udzielaną z budżetu Powiatu Kaliskiego na pokrycie kosztów realizacji remontu części operacyjnej (garaży) strażnicy OSP w Koźminku.
	Dz. 754, Rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 3 100 zł – z przeznaczeniem na zakup radiostacji do celów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
Dz. 801, Rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 2 900 zł – z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku.

	Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 12 000 zł – z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Przedmiotowa zmiana dokonywana jest w ramach wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.
Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 3 000 zł – z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów w celu nasadzeń na terenach należących do gminy. Przedmiotowa zmiana dokonywana jest w ramach wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		213 556 zł
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
       o kwotę		12 127 zł 
- wprowadza się do planu środki pochodzące ze spłaty udzielonych przez Gminę Gminnej Bibliotece Publicznej w Koźminku dwóch pożyczek na realizację projektów dofinansowywanych na które przedmiotowa instytucja kultury uzyskała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2014, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”, a mianowicie: „VI Spotkanie Dęciaków – promocja miejsca, regionu i tradycji” oraz „Gminna Orkiestra Dęta z Koźminka – promocja miejscowości, gminy Koźminek i regionu w Europie”.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	201 429 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


IV. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Dokonuje się zmiany w ramach planu wydatków samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku polegającej na zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł planu wydatków pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne tj. zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej do koszenia poboczy i terenów zielonych (§ 6080 – 3 000 zł).



