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Uchwała Nr XXIV/185/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1

W  Uchwale Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.   w § 1
a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 330 334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29 231 366 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 29 224 366 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2017 rok) do uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok).

2.   w § 2
a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł,  zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 405 716 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 570 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 450 416 zł z tego: 
- wydatki majątkowe w wysokości 3 872 350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2017 rok)  do uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 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 11 838 zł.


	w § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	436 050 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	1 219 050 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 1 953 050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 217 000 zł na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 420 965 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 250 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 1 217 000 zł.


§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





























Uzasadnienie
do Uchwały XXIV/185/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 


I.  DOCHODY
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 330 334 zł w:
Dz. 756, Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 1 826 zł - na podstawie planowanej kwoty udziałów Gminy Koźminek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części  subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
	Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 328 508 zł - zmniejszenie części oświatowej subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części  subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 300 000 zł - wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego w celu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 405 716 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 390 000 zł – zwiększa się plan wydatków o środki własne z przeznaczeniem na realizację następujących zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smółki i Bogdanów” na kwotę 310 000 zł oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin” na kwotę 80 000 zł .
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6619 o kwotę 716 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego Gminy Koźminek w formie dotacji dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  570 000 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 570 000 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 570 000 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 570 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”.



III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		736 050 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	736 050 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					 300 000 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	 300 000 zł
- w związku z zaangażowaniem wolnych środków budżetu wycofuje się zaplanowane wcześniej przychody z tytułu pożyczek i kredytów na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”.



