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Uchwała Nr XXXI/232/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 września 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,
- Uchwałą Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 września 2017 roku 
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124 852,46 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 536 729,21 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 29 905 210,35 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 631 518,86 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).

c) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
	 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 11 638 217,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


2. w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 800 zł,  oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 47 040 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 33 386 920,75 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 635 466,85 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 751 453,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 11 638 217,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


	w § 3

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	73 052,46 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 850 191,54 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 650 191,54 zł. 

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 584 191,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 16 615 zł.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 507 988 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 320 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały. 


§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/232/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124 852,46 zł w:
Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 81 387,50 zł
Dz. 758, Rozdz. 75814 § 6330 o kwotę 16 664,96 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 z 29 sierpnia 2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.
	Dz. 852, Rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 26 000 zł – na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.309.2017.7 z 15 września 2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie wielkopolskim w dniach 9, 10 i 11 sierpnia 2017r.
	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 0960 o kwotę 800 zł – zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem na rachunek budżetu środków finansowych od sponsorów na organizację dożynek.


II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 800 zł w:
Dz. 852, Rozdz. 85278 § 3110 o kwotę 26 000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie wielkopolskim w dniach 9, 10 i 11 sierpnia 2017r.
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4270 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku gminnego w Koźminku przy ul. Ciasnej 3a, który wykorzystywany jest jako siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek” celem pokrycia kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia dla inwestycji zlokalizowanej w strefie objętej ochroną konserwatorską.
	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 800 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 47 040 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 570 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smółki i Bogdanów” w celu dostosowania go do faktycznie poniesionych kosztów.
Dz. 750, Rozdz. 75085 § 4010 o kwotę 15 000 zł – zmniejsza się plan  wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku w celu dostosowania do faktycznych potrzeb. 

Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 3 000 zł – zmniejsza się plan wydatków w ramach ochrony przeciwpożarowej w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
Dz. 757, Rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 8 303 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 II kwartale  br.
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 5 420 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania go do rzeczywistych potrzeb. 
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 620 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej dla Szkoły Podstawowej w Moskurni” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.
Dz. 851 , Rozdz. 85141 § 6300 o kwotę 13 127 zł – wycofuje się z budżetu wydatki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”. Z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji przedmiotowej inwestycji będzie ona prowadzona w 2018r. w związku z czym zaplanowane w roku bieżącym w budżecie gminy środki nie zostaną wykorzystane.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47 040 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 23 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku”.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 3 000 zł - zwiększa się plan wydatków w ramach ochrony przeciwpożarowej w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 620 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej dla Szkoły Podstawowej w Moskurni” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.

	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 2 500 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2 920 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania go do rzeczywistych potrzeb. 
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli usytuowanych na terenie innych gmin.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę		73 052,46 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	73 052,46 zł
- zmniejsza się zaplanowane wcześniej w budżecie gminy przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dokonuje się zrównoważenia budżetu w związku z wpływem dochodów, które zgodnie z uzasadnieniem nie znalazły odzwierciedlenia w planie wydatków budżetowych. 


