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Uchwała Nr IX/69/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 października 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,
- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 19 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 4 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 października 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 107 745 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14 182,50 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę 3 190 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 21 378 586,46 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18 669 850,16 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 708 736,30 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 3 138 649,06 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 2 580 311,26 zł.


	w § 2

a)  w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 107 745 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 14 182,50 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 286 335,13 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 20 890 566,46 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 18 012 043,06 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 2 878 523,40 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 3 138 649,06 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 1 335 739,26 zł.


	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 496 326 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 488 780 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.














Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 107 745 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 70 000 zł - zgodnie z umową Nr 305/2015 zawartej w dniu 30 września 2015r. pomiędzy Gminą Koźminek a Województwem  Wielkopolskim w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Koźminek.
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 35 782 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 1 963 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21 października 2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14 182,50 zł w:
Dz. 852, Rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 100 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2015 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6207 o kwotę 11 970,13 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6209 o kwotę 2 112,37 zł  - zmniejsza się plan dochodów w związku z podpisaniem w dniu 28 października 2015r. aneksu nr POKL.09.01.01-30-018/14-02 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 dostosowania planu do faktycznych potrzeb i poziomu wykorzystanych środków w ramach realizowanego projektu.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 190 zł w:
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6207 o kwotę 2 711,49 zł

Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6209 o kwotę 478,51 zł – zmniejsza się plan dochodów w związku z podpisaniem w dniu 28 października 2015r. aneksu nr POKL.09.01.01-30-018/14-02 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. 

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 190 zł w:
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 2 711,49 zł

Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 478,51 – 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
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 107 745 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 70 000 zł –  z przeznaczeniem na realizację zadania pn.  „Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w m. Koźminek”.
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 35 782 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 1 963 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.


Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 14 182,50 zł w:
Dz. 852, Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 100 zł - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań odnośnie wypłaty dodatków energetycznych.
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6067 o kwotę 11 970,13 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6069 o kwotę 2 112,37 zł  - zmniejsza się plan dochodów w związku z podpisaniem w dniu 28 października 2015r. aneksu nr POKL.09.01.01-30-018/14-02 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. Jej przyczyny zostały omówione powyżej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 286 335,13 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 70 000 zł – w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego wycofuje się środki własne wcześniej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w m. Koźminek”.
Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 70 000 zł – wycofuje się z budżetu roku bieżącego środki finansowe przeznaczone na zadanie pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”. Środki na przedmiotowe zadanie w zakresie opracowania dokumentacji nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku i zostaną zaplanowane w roku 2016.

	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 106 000 zł – wycofuje się z budżetu roku bieżącego środki przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku”. Realizacja zadania zostanie przesunięta na rok przyszły. 
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2310 o kwotę 14 300 zł - zmniejsza się plan wydatków dotyczący refundacji przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych oddziałów przedszkolnych (w tym do Gminy Opatówek o kwotę 10 300 zł oraz do Gminy Ceków - Kolonia o kwotę 4 000 zł). 
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 5 497,07 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 970,06 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6067 o kwotę 2 711,49 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 6069 o kwotę 478,51 zł – zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na realizację projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu dostosowania do faktycznych potrzeb oraz postanowień aneksu nr 28 października 2015r. aneksu nr POKL.09.01.01-30-018/14-02 2015r.

	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 7 000 zł
Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 4 638 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gać Kaliska pn. „Remont świetlicy wiejskiej”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów na w/w przedsięwzięcie, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe, a mianowicie: „Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej”.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 4 740 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków pn. „Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego” o kwotę 1 210 zł oraz „Doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego” w wysokości 3 530 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo Pietrzyków złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów na w/w przedsięwzięcia, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe, a mianowicie: „Zakup drzew i krzewów na teren kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie” oraz „Zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie”.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 286 335,13 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60095 § 4300 o kwotę 10 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 207 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2310 o kwotę 5 000 zł - zwiększa się plan wydatków dotyczący refundacji przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych oddziałów przedszkolnych (w tym do Gminy Żelazków o kwotę 1 000 zł, Gminy Szczytniki o kwotę 2 000 zł oraz do Gminy Lisków o kwotę 2 000 zł).
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 9 300 zł - zwiększa się plan wydatków dotyczący refundacji przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych  publicznych i niepublicznych przedszkoli (w tym do Miasta Kalisz o kwotę 4 000 zł oraz do Gminy Lisków o kwotę 5 000 zł oraz Miasta Turek o kwotę 300 zł).
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 8 208,56 zł

Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 1 448,57 zł – zwiększa się plan plan wydatków zaplanowanych na realizację projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu dostosowania do faktycznych potrzeb oraz postanowień aneksu nr POKL.09.01.01-30-018/14-02  z dnia 28 października 2015r.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 29 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych.
Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 1 740 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków „Zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie”.

Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 11 638 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gać Kaliska pn. „Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej”.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 3 000 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków pn. „Zakup drzew i krzewów na teren kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie”. 



