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Uchwała Nr XXII/175/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 15 grudnia 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,
- uchwałą Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 września 2016 roku
- uchwałą Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2016 roku
- zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 listopada 2016 roku,
- uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 listopada 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 grudnia 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 2
	w ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 19 600 zł.


b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 285 661,86 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 24 500 699,86 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 3 784 962 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).

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 296 464 zł,
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 259 400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

	w § 15

Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę     74 223 zł, 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 Nr XXII/175/2016
 Rady Gminy Koźminek 
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok. 

I.  WYDATKI
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 600 zł w:
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6230 o kwotę 3 600 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący dotacji celowych udzielanych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zasadami dofinansowania kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe obowiązujące na terenie gminy Koźminek. Przedmiotowe środki pochodzą z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do charakteru zadań realizowanych przez Gminę.
	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 16 000 zł – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia”. Ponadto dokonuje się korekty w nazewnictwie przedmiotowego zadania. Prawidłowa nazwa brzmi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia”.

Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania budżetu do postanowień uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów”.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 600 zł w:    
Dz. 010. Rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 3 600 zł – z przeznaczeniem na wykonanie drenażu rozsączającego, niezbędnego w celu prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Marianów i Oszczeklin.  Przedmiotowej zmiany dokonuje się w ramach środków pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 16 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

W związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego przez Powiat Kaliski „Przebudowa drogi nr 4607 P w m. Emilianów w zakresie chodnika”, na które Gmina Koźminek udzieliła 24 listopada 2016r. pomocy finansowej dokonuje się również korekty jego nazwy. Nowa nazwa brzmi następująco: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów”.
Powyższe, podyktowane jest koniecznością dostosowania budżetu do podjętej w dniu 15 grudnia 2016r. uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Koźminek w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów”.




