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Uchwała Nr XXV/191/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 marca 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,
- uchwałą Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lutego 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 marca 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.   w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 76 180 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 84 254 oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 357 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29 223 372 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 29 216 372 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 429 254 zł,  zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 703 388 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 638 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 31 724 630 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 26 660 630 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 064 000 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).

	w § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	1 282 208 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 501 258 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 200 000 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 301 258 zł. 


	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 235 258 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2 200 000 zł, z tego na:
-  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 200 000 zł.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 350 115 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 250 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

	§ 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
	przychody w wysokości 3 720 131 zł, 
	wydatki w wysokości 3 720 131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


	§ 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 2 200 000 zł.

9.	w § 13 
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 46 794 zł do wysokości 132 794 zł.

	w § 14

Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 611 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

11.	w § 15 
Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę 37 504 zł do wysokości 75 504 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.










Uzasadnienie
do Uchwały XXV/191/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 


I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 76 180 zł w:
Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 4 840 zł - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017r.
(Według wyżej wymienionego pisma gminie przyznano środki dotyczące: Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 w kwocie 26 760 zł.  Jednocześnie w budżecie gminy uchwałą XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok ustalone zostały w sposób szacunkowy dochody z tego tytułu w Dz. 801, Rozdz. 80106 § 2030 w kwocie 21 920 zł. W związku z powyższym dostosowuje się plan dochodów budżetowych, tj. zwiększa się o kwotę 4 840 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego). 
	Dz. 852, Rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 44 654 zł - na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 26 686 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r. – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 


Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 84 254 zł w:
1.	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 21 920 zł
        Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 62 334 zł - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017r.
(Według wyżej wymienionego pisma gminie przyznano środki dotyczące: Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 w kwocie 143 166 zł, natomiast nie przyznano gminie przedmiotowej dotacji w Dz. 801, Rozdz. 80103.  Jednocześnie w budżecie gminy uchwałą XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok ustalone zostały w sposób szacunkowy dochody z tego tytułu w Dz. 801, Rozdz. 80103 § 2030 w kwocie 21 920 zł, oraz Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2030 w kwocie 205 500 zł. W związku z powyższym dostosowuje się plan dochodów budżetowych, tj. zmniejsza się o kwotę 21 920 zł w Dz. 801, Rozdz. 80103 oraz o kwotę 62 334 zł w Dz. 801, Rozdz. 80106 -  zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego). 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:
(w związku z koniecznością dostosowania uchwały budżetowej na 2017r. do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.) 
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę  357 550 zł w:
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 50 zł – wpływy z tytułu zapłaty kosztów upomnień wystawianych osobom prawnym w związku z  nieterminową regulacją należności podatkowych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 3 000 zł – wpływy z tytułu zapłaty kosztów upomnień wystawianych osobom fizycznym w związku z  nieterminową regulacją należności podatkowych.
	Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 350 000 zł – dochody z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu nadpłaty podatku od towarów i usług za lata 2013 – 2016.
	Dz. 855, rozdz. 85502 § 0970 o kwotę 3 000 zł – wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0690 o kwotę 1 500 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów.


- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  357 550 zł w:
	Dz. 756, Rozdz. 75615 § 0640 o kwotę 50 zł – wpływy z tytułu zapłaty kosztów upomnień wystawianych osobom prawnym w związku z  nieterminową regulacją należności podatkowych.
	Dz. 756, Rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 3 000 zł – wpływy z tytułu zapłaty kosztów upomnień wystawianych osobom fizycznym w związku z  nieterminową regulacją należności podatkowych.
	Dz. 758, Rozdz. 75814 § 0940 o kwotę 350 000 zł – dochody z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu nadpłaty podatku od towarów i usług za lata 2013 – 2016.
	Dz. 855, rozdz. 85502 § 0940 o kwotę 3 000 zł – wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 1 500 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów.


II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 429 254 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 345 000 zł - wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki”.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 21 920 zł
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 62 334 zł - dostosowuje się plan wydatków do dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego w związku z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 703 388 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 25 000 zł – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku”, realizowane w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” i VII edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6060 o kwotę 7 500 zł – z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowym Nakwasinie”.
	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 150 000 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na zadanie pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej ”, które gmina będzie starała się zrealizować w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 1 354 150 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
	„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 820 000 zł,
	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w wysokości 480 000 zł.
	„Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej” w wysokości 54 150 zł.

	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 4 840 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 3030 o kwotę 500 zł

Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 13 794 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 6 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4240 o kwotę 500 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 24 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4410 o kwotę 1 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 1 000 zł – dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących zadań gminy w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dz. 852, Rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 44 654 zł – z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 26 686 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r. – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 1 260 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia elektrycznego pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4260 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Koźminku (zakup energii elektrycznej).

Odnośnie wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska:
(dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wpływami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 37 504 zł).
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 12 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją.
Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 10 504 zł – z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy (min. likwidacja dzikich wysypisk).
Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 7 000 zł – z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów w celu nasadzeń na terenach należących do gminy.
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 8 000 zł – z przeznaczeniem na aktualizację „Gminnego Programu Ochrony Środowiska”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  638 000 zł w:
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 575 000 zł – w związku z przekazaniem do realizacji zakładowi budżetowemu – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej następujących zadań:

	„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 500 000 zł,

„Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej” w wysokości 75 000 zł
	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 60 000 zł – dokonuje się przeniesienia środków przeznaczonych na dożywianie osób z terenu gminy w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 
	Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 3 000 zł – w związku z koniecznością dostosowania uchwały budżetowej na 2017r. do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan wydatków budżetowych odnośnie zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 638 000 zł  w:
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 575 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

	„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 500 000 zł,

 „Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej” w wysokości 75 000 zł.
	Dz. 852, Rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 60 000 zł – dokonuje się przeniesienia środków przeznaczonych na dożywianie osób z terenu gminy w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 
	Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2950 o kwotę 3 000 zł – dostosowuje się do obowiązującej klasyfikacji budżetowej plan wydatków odnośnie zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		1 282 208 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	299 208 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	 983 000 zł
- z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 683 000 zł, oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w wysokości 300 000 zł.








