


2



Uchwała Nr XVI/135/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 9 czerwca 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,
- uchwałą Nr XV/128/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 maja 2016 roku,
- 
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 216 884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 21 923 686,10 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 21 792 686,10 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 86 657 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 216 884 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 298 636 zł.


b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 24 545 480,38 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 20 374 299,10 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 4 171 181,28 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).

	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 5 091 394,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.



	w § 3
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	86 657 zł 

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 621 794,28 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 3 119 493,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 405 000 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 1 405 000 zł.

	w § 14

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 660 000 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 XVI/135/2016
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 216 884 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 164 000 zł – z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek.
Dz. 750, Rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 1 514 zł -  na podstawie dyspozycji Nr WnBonStaz/15/85/7 z dnia 31 maja 2016r. Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu ujmuje się w budżecie środki Funduszu Pracy stanowiące premię z tytułu zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu organizowanym w ramach bonu stażowego. 
Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0960 o kwotę 783 zł – w związku z przekazaniem darowizny pieniężnej na rzecz gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu drukarki dla Urzędu Gminy Koźminek.
Dz. 801, Rozdz. 80110 § 2030 o kwotę 12 000 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 0960 o kwotę 18 847 zł – z tytułu otrzymania darowizny przez Szkołę Podstawową w Koźminku na remont kuchni.
Dz. 852, Rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 040 zł – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2016.7 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
	Dz. 852, Rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 1 900 zł - w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2016.8 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 16 800 zł - w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 86 657 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 86 657  zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”. Zastępuje się zaplanowane wcześniej wydatki sfinansowane przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym dochodami z tytułu partycypacji ludności w kosztach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 216 884 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 164 000 zł – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”.
Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 783 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu drukarki dla Urzędu Gminy Koźminek.
	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4010 o kwotę 1 514 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 12 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej działającej w Gimnazjum w Koźminku w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 4270 o kwotę 18 847 zł – z przeznaczeniem na remont kuchni w Szkole Podstawowej w Koźminku.
	Dz. 852, Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1 040 zł –z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
	Dz. 852, Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 1 900 zł –  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 16 800 zł - 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 wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 298 636 zł w:
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 77 343 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”. 
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 4 000 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Dębsko pn. „Naprawa dróg w miejscowości Dębsko”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo złożyło wniosek o wycofanie części  nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w.w przedsięwzięcia, a przedmiotowe środki przeznacza na nowe pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Dębsko – etap I”.
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 95 736 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadań:

	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów” o kwotę 68 000 zł. Wycofuje się z budżetu wydatki w wysokości 35 000 zł zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z dotacji celowej przyznanej Gminie z budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 34/2016 zawartą w  dniu 30 marca 2016r. 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 oraz środki własne w wysokości 33 000 zł.
	„Budowa chodnika i wymiana nawierzchni miejsc postojowych w ul. Słowackiego w m. Koźminek” o kwotę 27 736 zł w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 2 058 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Moskurni”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo Moskurnia złożyło wniosek o wycofanie części nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w.w przedsięwzięcia, a przedmiotowe środki przeznacza na nowe przedsięwzięcia pn. „Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Moskurni”.
	Dz. 801, Rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 500 zł
Dz. 801, Rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 300 zł – zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania go do rzeczywistych potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
	Dz. 852, Rozdz. 85211 § 4440 o kwotę 830 zł – w celu dostosowania planu wydatków do zadań bieżących związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4610 o kwotę 500 zł – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w celu dostosowania do bieżących potrzeb związanych z realizacją świadczeń rodzinnych.
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 825 zł

Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 630 zł – w celu dostosowania planu wydatków do zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.
	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 219 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący przyznawania Kart Dużej Rodziny w celu dostosowania do charakteru realizowanych zadań.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 3 000 zł – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 12 695 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji z funduszu sołeckiego sołectw:  Tymianek pn. „Uzupełnienie oświetlenia przy drodze Tymianek – Chodybki” o kwotę 6 334 zł oraz Chodybki pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki” o kwotę 6 361 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) przedmiotowe sołectwa złożyły wnioski o wycofanie części nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w.w  zadań, a przedmiotowe środki przeznacza na nowe przedsięwzięcia.  
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4300 o kwotę 100 000 zł – zmiana planu wydatków odnośnie wykonania robót zachowawczych i zabezpieczających obiekt dawnej świątyni ewangelicko – auzburskiej do w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru prowadzonych prac.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 298 636 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 12 695 zł - z przeznaczeniem na realizację nowych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zmienionych uchwałami zebrań wiejskich: sołectwa Tymianek pn. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Tymianek” na kwotę 6 334 zł oraz sołectwa Chodybki pn. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki” na kwotę 6 361 zł.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 95 736 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słowiki” na kwotę 68 000 zł. Źródłem jego finansowania są dochody w wysokości 35 000 zł pochodzące z dotacji celowej przyznanej Gminie z budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 34/2016 zawartą w  dniu 30 marca 2016r. 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 oraz środki własne gminy w wysokości 33 000 zł.
	„Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w m. Koźminek” na kwotę 27 736 zł. 

	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2 058 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Moskurnia pn. „Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Moskurni”.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 3 000 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z zakupem przez Gimnazjum w Koźminku nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
	Dz. 801, Rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 800 zł – zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania go do rzeczywistych potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 14 400 zł
Dz. 801. Rozdz. 80148 § 4270 o kwotę 45 600 zł - z przeznaczeniem na remont kuchni w Szkole Podstawowej w Koźminku oraz zakup urządzeń kuchennych.
	Dz. 852, Rozdz. 85211 § 4210 o kwotę 825 zł
Dz. 852, Rozdz. 85211 § 4300 o kwotę 630 zł
Dz. 852, Rozdz. 85211 § 4410 o kwotę 830 zł – z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4360 o kwotę 500 zł – z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych.
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 180 zł

Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 33 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 6 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań odnośnie przyznawania Kart Dużej Rodziny.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4610 o kwotę 2 000 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4700 o kwotę 1 000 zł – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 9 343 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy. 
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 4 000 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Dębsko pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Dębsko – etap I” (teren znajduje się przy świetlicy wiejskiej).
Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4260 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z bieżącym utrzymaniem zabytkowego dworu w Koźminku.

Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 100 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym”.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę					  86 657 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	  86 657 zł
- dostosowuje się plan przychodów do informacji przekazanej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”. W związku z powyższym wycofuje się zaplanowane wcześniej w wyższej kwocie  przychody z tytułu pożyczek i kredytów na przedmiotowe zadanie.

