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Uchwała Nr XXXIII/249/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 14 listopada 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 2017r. poz. 1875 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 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, 
- Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 października 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 368 444,90 zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  4 500 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 853 987,57 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 30 590 913,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 263 073,96 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 0,00 zł.
2.  w § 2

a) w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 626 884,90 zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 436 100 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę 60 139 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 31 700 724,11 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 28 346 115,11 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 354 609 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 11 122 zł.


	w § 3

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę	1 826 840 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	846 736,54 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 846 736,54 zł. 

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 580 736,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 900 000 zł, z tego na:
	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 846 736,54 zł,

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 53 263,46 zł.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 827 988 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 310 000 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 2 253 158 zł, 

wydatki w wysokości 2 253 158 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 900 000 zł.

	w § 14

Zwiększa się o 4 500 zł plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty w wysokości 716 000 zł. Zwiększa się  o 34 500 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty w wysokości 746 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.









































Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/249/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 


DOCHODY
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 368 444,90 zł w:
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6618 o kwotę 368 444,90 zł – na podstawie informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.212.2017 z dnia 30 października 2017r. wycofuje się z planu finansowego dochodów dotację celową 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. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedmiotowej inwestycji i przesunięcie wydatków roku bieżącego na rok przyszły również środki finansowe z budżetu Powiatu Kaliskiego zostały zaplanowane na rok kolejny.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 500 zł w:
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 2 000 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 2 500 zł  – zwiększa się plan dochodów dotyczący wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów oraz odsetek od nieterminowej ich wpłaty w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 626 884,90 zł w:
Dostosowuje  plan wydatków adekwatne do faktycznych potrzeb w ramach następujących zadań:
Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 150 000 zł – „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 1 800 000 zł – dotacji celowych dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku odnośnie realizacji „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 1 320 000 zł oraz „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w wysokości 480 000 zł. (rezygnacja z realizacji przedmiotowych zadań w roku bieżącym).
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 47 000 zł - odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne - za grunty przejęte pod drogi gminne.
Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4110 o kwotę 165 zł
Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4120 o kwotę 25 zł
Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4170 o kwotę 950 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Dz. 754, Rozdz. 75414 § 4360 o kwotę 500 zł –  usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem aparatu telefonicznego wykorzystywanego w związku z obroną cywilną.
	Dz. 757, Rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 2 000 zł – prowizji bankowej od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i  kredytów.
	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 52 000 zł – wypłaty zasiłków stałych finansowanych ze środków własnych gminy.
	Dz. 852, Rozdz. 85228 § 3110 o kwotę 16 000 zł - usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Koźminek przebywających poza Gminą Koźminek, dla których usługi opiekuńcze świadczą inne ośrodki pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy.
	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 20 000 zł - wkładu własnego zabezpieczonego przez  gminę w celu realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie kaliskim” w ramach Działania 7.1 - , Poddziałania 7.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wydatki nie będą poniesione z uwagi na odstąpienie Partnerów i Lidera -  Powiatu Kaliskiego od realizacji projektu.
	Dz. 855, Rozdz. 85504 § 4170 o kwotę 2 800 zł – świadczenia usług w zakresie asystenta rodziny finansowanych ze środków własnych gminy.
	Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 60 000 zł - opieki sprawowanej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.
	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 41 980,34 zł
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 368 444,90 zł
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 65 019,66 zł - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach  projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zmniejszenie z uwagi na zmianę harmonogramu projektu związaną z przesunięciem przedmiotowych środków na rok przyszły.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 436 100 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 8 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek.
	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 100 000 zł – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4615 P na odcinku Koźminek – Złotniki w zakresie chodnika”.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 10 800 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 2 100 zł – z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych.
	Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na  zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych  publicznych i niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.
	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 54 800 zł
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 900 zł – z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Publicznego Przedszkola w Koźminku.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 4 500 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami gminy w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych.
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6050 o kwotę 30 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy, ponieważ środki pochodzące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są wystarczające, aby sfinansować nimi przedmiotowe przedsięwzięcie.
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 25 000 zł  - z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej przeznaczonej do oświetlenia ulic, placów i dróg usytuowanych na terenie gminy.
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6010 o kotwę 160 000 zł – z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego na zadanie pn. „Przebudowa sieci oświetleniowej w Koźminku przy ul. Szkolnej, Kilińskiego, Konopnickiej i pl. Św. Wawrzyńca”. 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 60 139 zł w:
	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4210 o kwotę 5 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie bieżącego utrzymania terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 4 000 zł – dokonuje się korekty planu wydatków przeznaczonych na działania gminy dotyczące gospodarki nieruchomościami w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 10 000 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący dotacji o na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 15 000 zł – dokonuje się korekty planu finansowego dotyczącego zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koźminku” w celu dostosowania zakresu realizowanych prac do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 3020 o kwotę 100 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 7 000 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4040 o kwotę 589 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4110 o kwotę 1 500 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4120 o kwotę 150 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 2 000 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4410 o kwotę 1 000 zł
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4700 o kwotę 200 zł – dokonuje się korekty planu finansowego dotyczącego działań gminy w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych.
	Dz. 921, Rozdz. 92108 § 4210 o kwotę 6 800 zł
Dz. 921, Rozdz. 92108 § 4300 o kwotę 6 800 zł - dokonuje się korekty planu wydatków przeznaczonych na działalność Gminnej Orkiestry Dętej w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60 139 zł w:
	Dz. 020, Rozdz. 02001 § 4300 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów gminnych.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10 000 zł – na realizację zadań gminnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymania odpowiedniej gotowości bojowej jednostek OSP.
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 15 000 zł – dokonuje się korekty planu finansowego dotyczącego zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koźminku” w celu dostosowania zakresu realizowanych prac do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 12 539 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami gminy w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych.
Dz. 921, Rozdz. 92108 § 6060 o kwotę 13 600 zł – z przeznaczeniem na „Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej”. 

	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę		1 826 840 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	526 840 zł
- zmniejsza się zaplanowane wcześniej w budżecie gminy przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dokonuje się zrównoważenia budżetu w związku z niewykonaniem zaplanowanych wcześniej wydatków budżetowych, których przyczyny zostały opisane w uzasadnieniu.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	1 300 000 zł
- w związku z wycofaniem z budżetu gminy w roku bieżącym dwóch zadań inwestycyjnych rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planowanych wcześniej na dofinansowanie:
	„Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 1 000 000 zł oraz
	„Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w wysokości 300 000 zł.


