Uchwała Nr XV/128/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 kwietnia 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. 2016r., poz. 446 ze zm.), 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,
- uchwałą Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 lutego 206 roku,
- zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 15 marca 2016 roku,
- uchwałą Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 123 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 21 690 966,10 zł, z tego:
- dochody majątkowe w wysokości 131 000 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

	w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 123 000 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 167 937 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 100 000 zł.


b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 399 417,38 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 20 326 178,10 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 4 073 239,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5.
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 § 3
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	78 063 zł 

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 708 451,28 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 206 150,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 491 657 zł, na  finansowanie planowanego deficytu budżetu.

	§ 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 1 491 657 zł.


§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


































Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/128/2016
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 123 000 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 123 000 zł – zwiększa się plan dochodów w związku z zawarciem w dniu 30 marca 2016r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek umowy Nr 34/2016 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: Oszczeklin, Dębsko, Nowy Karolew, Chodybki, Koźminek, Nowy Nakwasin, Osuchów, Bogdanów.


II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 123 000 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 123 000 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 167 937 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 123 000 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 drogi gminnej w miejscowości Bogdanów”.
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 24 937 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4210 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 w sprawie przekazania dodatkowych informacji o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 000 zł w:
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 35 000 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 34 589 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 1 952 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 20 000 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 8 459 zł
 – zmniejsza się planowane wydatki dotyczące planów finansowych Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie, Publicznego Przedszkola oraz Gimnazjum w Koźminku w celu dostosowania do kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (pismo Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 w sprawie przekazania dodatkowych informacji o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego).



- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 000 zł  w:
	Dz. 801, Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 1 952 zł,

Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 81 000 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 14 589 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4120 o kwotę 1 000 zł,
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4410 o kwotę 1 459 zł – zwiększa się planowane wydatki dotyczące planów finansowych Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie, Publicznego Przedszkola oraz Gimnazjum w Koźminku w celu dostosowania do kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (pismo Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 w sprawie przekazania dodatkowych informacji o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego).


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		44 937 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	44 937 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					 123 000 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	 123 000 zł
- w związku z zaangażowaniem wolnych środków budżetu wycofuje się zaplanowane wcześniej przychody z tytułu pożyczek i kredytów na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów”.



