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Uchwała Nr XXVII/209/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 25 maja 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,
- Uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 maja 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.    w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 000 zł,  oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 18 876 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 32 319 459,56 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 060 175,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 259 284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 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 11 122 zł.
	

	w § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	70 000 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 651 308 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 451 308 zł. 




	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 385 308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


	§ 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 320 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

	 w § 15 

Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę 75 504 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.































Uzasadnienie
do Uchwały XXVII/209/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 

I.  WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 000 zł w:
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie.
	Dz. 926, Rozdz. 92605 § 6230 o kwotę 50 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową przeznaczoną na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby UKS „Koźminianka” udzielaną z budżetu w ramach wspierania rozwoju sportu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18 876 zł w:
	Dz. 900, Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 17 160 zł

Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 1 000 zł – w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadań  gminy związanych z ochroną środowiska.
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6619 o kwotę 716 zł – dokonuje się korekty planu finansowego wkładu finansowego gminy ustalonego w formie dotacji celowej dla Miasta Kalisza -  Lidera Projektu na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. (Zmiana dokonana zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Lidera projektu).

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18 876 zł  w:
	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 15 000 zł 
	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 2 160 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację zadania dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Koźminku”. Zwiększenie dokonane w ramach wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 2310 o kwotę 716 zł – z przeznaczeniem na udział gminy z tytułu partycypacji w finansowaniu kosztów opracowania studium wykonalności projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. (Zmiana dokonana zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Lidera projektu).
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4190 o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w ramach organizowanych konkursów ekologicznych jako elementu  edukacji ekologicznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska).



III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		70 000 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	70 000 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

