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Uchwała Nr XIII/107/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 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 XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 stycznia 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 
	zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


b)  dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19 085 148 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19 077 148 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2016 rok) do uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok).

	w § 2

a)  w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 000 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 11 187 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 20 102 449 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 17 085 931 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 3 016 518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2016 rok)  do uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok).

	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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały XIII/107/2016
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok. 


I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35 000 zł w:
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 35 000 zł - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 000 zł w:
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 35 000 zł -  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 187 zł w:

	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 2 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 2 000 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gać Kaliska pn. „Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gać Kaliska”. 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 ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Gać Kaliska – etap II”.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 4 187 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianów pn. „Zamontowanie barierek ochronnych przy przepustach przez drogę w Miejscowości Marianów” w kwocie 4 000 zł oraz „Odnowienie przydrożnych rowów w miejscowości Marianów” w kwocie 3 187 zł.   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 przedsięwzięcia, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe, a mianowicie: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów”.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 187 zł  w:
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 7 187 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianów pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów”.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gać Kaliska pn. „Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Gać Kaliska – etap II”.



