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Uchwała Nr XVIII/156/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 września 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,
- uchwałą Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lipca 2016 roku,
- uchwałą Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 sierpnia 2016 roku
- zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 15 września 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 635 537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 638 420,60 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 27 395 520 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 242 900,60 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).

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 9 710 652,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


	w § 2

	w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 748 563,28 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 635 537 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 263 649,99 zł.


b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 844 648,60 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 25 184 136,60 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 3 660 512 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 9 710 652,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


	w § 3
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	748 563,28 zł 

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	1 206 228 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 1 703 927 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 700 000 zł, na  finansowanie planowanego deficytu budżetu.

	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 16 606 zł.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 141 464 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 242 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

	§ 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 700 000 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/156/2016
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 635 537 zł w:
Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 81 102,40 zł
Dz. 758, Rozdz. 75814 § 6330 o kwotę 22 578,60 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. 
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 125 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Dz. 852, Rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 11 400 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 489 631 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 30 700 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 748 563,28 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 592 000 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane  na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów – Stary Nakwasin” w łącznej wysokości 391 000 zł (z tego: zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego w wysokości 300 000 zł i środki własne gminy w wysokości 91 000 zł) oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chodybki” w łącznej wysokości 201 000 zł (z tego: zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego w wysokości 126 000 zł i środki własne gminy w wysokości 75 000 zł).
	Dz. 851 , Rozdz. 85141 § 6300 o kwotę 6 563,28 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”. Z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji przedmiotowej inwestycji będzie ona prowadzona w 2017r. w związku z czym zaplanowane w budżecie gminy środki nie zostaną wykorzystane.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 150 000 zł - wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego na realizację zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 635 537 zł w:
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 70 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie” w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz innych wymaganych dokumentów w celu uzyskania dofinansowania ze środków europejskich.
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1,25 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 123,75 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe szkół podstawowych w Koźminku i Nowym Nakwasinie.
	Dz. 852, Rozdz. 85206 § 4170 o kwotę 11 400 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016.
	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 430 788 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 4 000 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 45 750 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 100 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 5 250 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 3 243 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4360 o kwotę 500 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 30 700 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 25 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku” w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania dofinansowania ze środków europejskich.

Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 8 681 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011r. o ochronie zwierząt.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 263 649,99 zł w:
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 150 000 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko, Osuchów, Murowaniec i Dębsko”. Planowane środki dotyczą opracowania dokumentacji techniczno – kosztorysowej, a zmiana wiąże się z podziałem przedmiotowej inwestycji na dwa odrębne projekty. Celem zmiany jest zwiększenie możliwości gminy na pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 15 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne (za grunty przejęte pod drogi gminne) ze względu brak wniosków rozpoczynających procedurę wypłat. 
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 7 000 zł – zmniejsza się plan odnośnie inwestycji pn. „Budowa sieci komputerowej LAN w Urzędzie Gminy Koźminek” w celu dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków.
Dz. 754, Rodz. 75412 § 4430 o kwotę 1 000 zł – dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu dostosowania planu do charakteru ponoszonych wydatków.

	Dz. 757, Rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 3 000 zł - zmniejsza się plan wydatków odnośnie prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek w celu dostosowania do bieżących zadań gminy.
	Dz. 757, Rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 16 600 zł - zmniejsza się zaplanowane wydatki dotyczące zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jako zabezpieczenia potencjalnej spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych w związku z terminowym regulowaniem przedmiotowego zobowiązania przez Związek w I i II kwartale br.
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 11 000 zł – zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Koźminku w celu dostosowania do bieżących potrzeb związanych z remontem kuchni.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 0,49 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 49,50 zł – z uwagi na niewykorzystanie zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Moskurni o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone dla szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
	Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 60 000 zł – zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 263 649,99 zł w:    
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 111 000 zł - z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – kosztorysowej, a mianowicie: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 68 000 zł oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” w wysokości 43 000 zł.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP w celu zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym).
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 19 180 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Koźminku.
	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 5 101 zł – z przeznaczeniem na świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek – Pl. Wolności w Koźminku.
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 0,49 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 49,50 zł – zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone dla szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 11 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie „Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Koźminku”.
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 6060 o kwotę 60 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Koźminku” w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od września do grudnia 2016r. 
	Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 41 319 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011r. o ochronie zwierząt.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 	748 563,28 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	  576 000 zł
- wycofuje się zaplanowane wcześniej środki, których źródło sfinansowania stanowiły przychody z tytułu pożyczek i kredytów odnośnie zadań:
	„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa” (w związku ze zmniejszeniem się kwoty realizacji po przeprowadzeniu procedury przetargowej) o kwotę 150 000 zł,

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów – Stary Nakwasin” o kwotę 300 000 zł,
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chodybki” o kwotę 126 000 zł. 

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	172 563,28 zł
- zmniejsza się zaplanowane wcześniej w budżecie gminy przychody z tytułu  wolnych środków z lat ubiegłych z tytułu niewykonania zaplanowanych wcześniej wydatków budżetowych, których przyczyny zostały opisane w uzasadnieniu.



