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Uchwała Nr XXIII/181/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 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,
- uchwałą Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 15 grudnia 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
	w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 425 607 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 732 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
	dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 122 308,86 zł, z tego:

	dochody bieżące w wysokości 26 849 810,26 zł,
dochody majątkowe w wysokości 272 498,60 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).

	w § 2

	w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 209 540 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 272 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 84 676 zł.
	wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 28 096 393,86 zł z tego: 

	wydatki bieżące w wysokości 24 517 548,13 zł, 
wydatki majątkowe w wysokości 3 578 845,73 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 17 376,68 zł.
	wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 106,73 zł.

 
	w § 3
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	532 143 zł 

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	974 085 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 1 471 784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	w § 7 

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 
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 1 319 570,73 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 259 500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

	w § 15

Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę            74 223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/181/2016
 Rady Gminy Koźminek 
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 425 607 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 25 000 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu partycypacji mieszkańców Gminy Koźminek w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (etap II) w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0690 o kwotę 4 500 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku.
	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 620 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem na rachunek gminy większych aniżeli wcześniej zakładano środków z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.
	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 0870 o kwotę 460 zł – ustala się plan dochodów z tytułu sprzedaży zbędnych straganów pozostałych po przebudowie targowiska gminnego w Koźminku.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 0870 o kwotę 120 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach gminnych.
	Dz. 750, Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 12 zł – ustala się plan dochodów z tytułu wpływów gminy za udzielanie informacji meldunkowych.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 10 000 zł - zwiększa się planowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 490 zł – zwiększa się plan dochodów w celu dostosowania do faktycznie uzyskanych wpływów z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6660 o kwotę 32 218 zł – z tytułu wpływu pozostałości środków w związku z rozliczeniem przez OSP Koźminek przyznanej w 2015r. dotacji z budżetu Gminy Koźminek na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III” . 
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 8120 o kwotę 105 zł – ustala się plan dochodów z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Koźminek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach na pokrycie kosztów modernizacji strażnicy.
	Dz. 756, Rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 1 600 zł – zwiększa się plan dochodów dotyczący przekazywanych przez urzędy skarbowe wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 45 000 zł – zwiększenie planu w celu dostosowania do przewidywanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0330 o kwotę 2 560 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 19 350 zł – korekta planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w celu dostosowania do faktycznego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 4 000 zł – ustalenie planu dochodów w celu dostosowania do przewidywanego wykonania z tytułu przekazywanego przez urzędy skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 35 zł – ustala się plan dochodów w celu dostosowania do faktycznego wykonania z tytułu wpływu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę od wystawianych osobom prawnym upomnień za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 28 000 zł – korekta planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 20 000 zł – zwiększenie planu z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w celu dostosowania do faktycznego wykonania dochodów.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0430  o kwotę 6 000 zł – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty targowej w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 62 000 zł – korekta planu dochodów w celu dostosowania do przewidywanego wykonania z tytułu przekazywanego przez urzędy skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 380 zł – zwiększa się plan dochodów w celu dostosowania do faktycznego wykonania z tytułu wpływu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę od wystawianych osobom fizycznym upomnień za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 3 940 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczącego odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych przez osoby fizyczne w celu dostosowania do faktycznych wpływów.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 1 000 zł – korekta planu odnośnie wpływów z tytułu opłaty skarbowej celem dostosowania do rzeczywistej kwoty osiągniętych dochodów.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 8 415 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych.
	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0910 o kwotę 40 zł – ustala się plan dochodów w związku z wypływem środków z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego. 
	Dz. 756, Rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 5 000 zł – dostosowanie planu do prognozowanych wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
	Dz. 758, Rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 93 501 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016r., zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 169 zł – korekta planu dochodów z tytułu pobieranych przez szkoły podstawowe opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 1 310 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 6 104 zł – w związku z otrzymaniem darowizny przez Szkołę Podstawową w Koźminku od rodziny Andrzeja Mielęckiego – Patrona szkoły.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 1 185 zł - ustalenie planu dochodów z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 15 460 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0660 o kwotę 2 000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole w celu dostosowania do szacowanych wpływów na koniec roku.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 3 000 zł – korekta planu finansowego odnośnie dochodów za żywienie w Publicznym Przedszkolu w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 8 510 zł  - korekta planu finansowego odnośnie dochodów  z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 6 000 zł – ustala się plan dochodów z tytułu otrzymanej przez Publiczne Przedszkole w Koźminku darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 2 190 zł – ustalenie planu dochodów z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników przedszkola w kwocie 140 zł oraz z tytułu refundacji za rok 2015 środków przekazanych przez PUP w Kaliszu z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w kwocie 2 050 zł.
	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0660 o kwotę 400 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w punkcie przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej w w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0830 o kwotę 400 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.  
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 44 zł – ustalenie planu dochodów z uwagi na uzyskanie wpływów z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 315 zł – ustalenie planu dochodów z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników gimnazjum.
	Dz. 801, Rozdz. 80114 § 0970 o kwotę 40 zł – ustalenie planu dochodów z tytułu wpływów prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 4 000 zł – zwiększa się plan dochodów odnośnie wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w celu dostosowania do faktycznego wykonania. 
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 46 zł – ustala się plan dochodów z odnośnie uznania nadpłaty wydatków za rok ubiegły z tytułu utrzymania infrastruktury oświetleniowej ulic, placów i dróg gminnych
	Dz. 926, Rozdz. 92605 § 8120 o kwotę 88 zł – ustala się plan dochodów z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Koźminek Gminnej Organizacji Sportu „Zieloni Koźminek” na pokrycie kosztów realizacji projektu integracji społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego FIO pn. „Wiejska szkółka piłkarska”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 82 732 zł w:
Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 348 zł – koryguje się plan dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów z tego tytułu.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 3 200 zł – zmniejsza się plan dochodów odnośnie sprzedaży nieruchomości gminnych zgodnie z wpływami budżetowymi.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 604 zł – zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokali w celu dostosowania do faktycznych wpływów.
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 300 zł – zmniejszenie planu dochodów dotyczącego odsetek od nieterminowo płaconych podatków lokalnych przez osoby prawne w celu dostosowania do przewidywanych wpływów.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 6 000 zł – dokonuje się zmniejszenia planu odnośnie podatku rolnego od osób fizycznych w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 50 000 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów z tego tytułu. 
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 0660 o kwotę 780 zł – koryguje się plan dochodów z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do faktycznych wpływów. 
	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 0660 o kwotę 300 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 6 200 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń Gimnazjum w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 15 000 zł – koryguje się plan dochodów z tytułu z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 209 540 zł w:
Dostosowuje  plan wydatków adekwatne do faktycznych potrzeb w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 48 540 zł - „Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek” o 12 000 zł, „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” o 15 540 zł oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” o 21 000 zł.
Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 10 000 zł – „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 37 000 zł – „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie”.
Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 114 000 zł - „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku” o 25 000 zł oraz „Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym” o 89 000 zł. 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 272 zł w:
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 165 zł – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 7 917 zł – z przeznaczeniem na zakup podsetów sceny modułowej z oprzyrządowaniem przez Szkołę Podstawową w Koźminku.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 8 190 zł  - z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Publicznego Przedszkola w Koźminku.
	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 2 500 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 1 000 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 500 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi  związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 84 676 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 27 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów – Stary Nakwasin” w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania.
	Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 2 000 zł - dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu realizacji działań promocyjnych gminy.
	Dz. 757, Rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 16 606 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 br.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 5 800 zł – dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Koźminku w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostki. 
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 22 000 zł – zmniejsza się plan wydatków związanych z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie tych jst. w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
	Dz. 854, Rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 2 000 zł
Dz. 854, Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 3 300 zł
Dz. 854, Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 1 570 zł - dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum w Koźminku w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostki.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 100 zł – dokonuje się korekty planu wydatków w ramach środków pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na edukację ekologiczną.
	Dz. 921, Rozdz. 92108 § 4210 o kwotę 4 300 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący Gminnej Orkiestry Dętej w Koźminku w celu dostosowania do realizowanych zadań.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84 676 zł  w:
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6230 o kwotę 100 zł – z przeznaczeniem na dotacje dotacji celowe udzielane 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. (Plan wydatków określony w ramach środków pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska). 
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi.
	Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 2 000 zł - dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu realizacji działań promocyjnych gminy.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 17 000 zł – zwiększa się plan wydatków związanych z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie tych jst. w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 5 000 zł – zwiększa się plan wydatków związanych z rekompensatą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Koźminek uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie tych jst. w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 6 870 zł - dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum w Koźminku w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostki.
	Dz. 854, Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 5 800 zł - dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Koźminku w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostki. 
	Dz. 900, Rozdz. 90005 § 6620 o kwotę 730,05 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kaliskiego  w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 23 499,27 zł – z przeznaczeniem na zakup energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6629 o kwotę 5 233,61 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu”.
	Dz. 921, Rozdz. 92108 § 6060 o kwotę 4 300 zł – z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego dla Gminnej Orkiestry Dętej w Koźminku. 
	Dz. 921, Rozdz. 92195 § 6629 o kwotę 12 143,07 zł - z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w celu realizacji zadania pn. „Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności projektu”.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę		532 143 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	532 143 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.

