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Uchwała Nr XXVI/201/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 27 kwietnia 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,
- Uchwałą Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.   w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 116 250 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29 645 060,56 zł, z tego:
- dochody majątkowe w wysokości 123 250 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 81 000 zł,  zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 277 300 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 32 226 368,56 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 036 368,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 190 000 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	80 050 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 581 308 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 381 308 zł. 


	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 315 308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






































Uzasadnienie
do Uchwały XXVI/201/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 116 250 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 116 250 zł - zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem Gminie Koźminek pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2017r. – na podstawie uchwały Nr XXIX/740/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku.  

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 81 000 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 81 000 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków własnych przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smółki i Bogdanów”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 277 300 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 207 000 zł – zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją następujących inwestycji:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” w wysokości 56 000 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gać Pawęzowa” w wysokości 70 000 zł (z czego środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego wynoszą 35 250 zł, zaś środki własne gminy 34 750 zł);
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smółki i Bogdanów” w wysokości 81 000 zł (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego).
	Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 50 000 zł – z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Koźminek. 
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 8 940 zł
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 11 360 zł – z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie.


Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 000 zł w:
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 16 000 zł – odnośnie zadania pn. „Zakup i montaż lamp ledowych zasilanych fotowoltaicznie w miejscowości Chodybki”.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 000 zł  w:
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 16 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki”.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		80 050 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	80 050 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

