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Uchwała Nr XXVIII/219/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 20 czerwca 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,
- Uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 czerwca 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 528 444,90 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 200 720,46 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 29 657 025,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 543 694,90 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).

	dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

	dochody 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 368 444,90 zł.


2. w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 552 444,90 zł,  oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 185 553 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 32 876 028,46 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 242 552,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 633 475,90 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 444 586,56 zł.


	w § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	24 000 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 675 308 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 475 308 zł. 

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 409 308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 24 918 zł.

	w § 14

Zwiększa się o 100 000 zł kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 711 500 zł. Przedmiotowe środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 711 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

	 w § 17 ust. 2 

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, 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 XXVIII/219/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 528 444,90 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 50 000 zł – na podstawie umowy Nr 1/WSPÓL/2017 z dnia 1 czerwca 2017r. zawartej pomiędzy Gminą Koźminek a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 8 000 zł – na podstawie informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.108.2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy:
	Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 2 000 zł,

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Karolewie – 2 000 zł,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębsku – 2 000 zł,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie – 2 000 zł.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6300 o kwotę 2 000 zł - na podstawie informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.108.2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie wykonania systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 100 000 zł – korekta planu finansowego w związku z podwyższeniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Powyższe działanie wynika z  podjęcia w dniu 20 czerwca 2017r. przez Radę Gminy Koźminek uchwały Nr XXVIII/216/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenia tych stawek. 
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6618 o kwotę 368 444,90 zł – na podstawie informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.108.2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Powyższa kwota wynika z wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16.



II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 552 444,90 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 50 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”.
	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4270 o kwotę 24 000 zł – z przeznaczeniem na naprawę i uzupełnienie nawierzchni na ścieżce pieszo – rowerowej wokół Zbiornika Murowaniec.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na remont części operacyjnej strażnicy  Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko. Źródło sfinansowania stanowią środki pochodzące z budżetu Powiatu Kaliskiego.
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 6 000 zł – z przeznaczeniem na remont części operacyjnej strażnic:  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Karolewie – 2 000 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębsku – 2 000 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie – 2 000 zł. Źródło sfinansowania stanowią środki pochodzące z budżetu Powiatu Kaliskiego.
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku. Źródło sfinansowania stanowią środki pochodzące z budżetu Powiatu Kaliskiego.
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 100 000 zł – z przeznaczeniem na funkcjonowanie w Gminie Koźminek systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 368 444,90 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach  projektu pn.  „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 185 553 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 50 000 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin” wycofuje się zaplanowane wcześniej środki własne gminy.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 10 000 zł – dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnośnie wkładu własnego gminy zabezpieczonego w związku z dotacją dla OSP udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego. Korekta planu w celu dostosowania go charakteru ponoszonych wydatków.
	Dz. 757, Rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 8 300 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 I  br.
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 107 000 zł – dokonuje się korekty planu finansowego odnośnie zadania pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie” polegającej na dostosowaniu go do źródeł finansowania oraz podziałek klasyfikacji budżetowej wskazanej przez dysponenta – Powiat Kaliski będący liderem projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. (Przedmiotowe zadanie stanowi integralną część wyżej wymienionego projektu, który realizowany będzie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020).

Ponadto dokonuje się ujednolicenia nazwy zadania ujętego dotąd w budżecie gminy jako „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie” z nazwą  zamieszczoną przez Powiat Kaliski we wniosku o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A mianowicie nazwę zadania „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie” zastępuje się nową w brzmieniu: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 10 253 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smółki pn. „Montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Smółki”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów na w/w przedsięwzięcie, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe, a mianowicie: „Uzupełnienie oświetlenia przy drodze w miejscowości Smółki (etap I)”.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 185 553 zł  w:
	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4270 o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na naprawę i uzupełnienie nawierzchni na ścieżce pieszo – rowerowej wokół Zbiornika Murowaniec.
	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 5 300 zł – z przeznaczeniem na składki członkowskie gminy do stowarzyszeń.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na remont części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębsku. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 4 000 zł - z przeznaczeniem na remont części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Karolewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej  w Józefinie. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 5 253 zł

Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smółki pn. „Uzupełnienie oświetlenia przy drodze w miejscowości Smółki (etap I)”.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 32 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych niezbędnych celem opracowania wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek”.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 41 980,34 zł 
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 65 019,66 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej przedstawiającej zarys historii miejscowości Oszczeklin.

	Dz. 921, Rozdz. 92108 § 4170 o kwotę 2 000 zł
Dz. 921, Rozdz. 92108 § 4300 o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na działalność zespołu „Koźminianki”.
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 12 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym”.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na naprawę i odnowienie sceny oraz budynku przy scenie usytuowanych na boisku sportowym w Koźminku.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		24 000 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	24 000 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

