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Uchwała Nr XXXV/270/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 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 XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 stycznia 2018 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  19 394 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 35 803 714 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 30 232 520,78 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2018 rok) do uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok).

2.  w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 394 zł, oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę 358 504 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 40 090 895 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 649 336 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12 441 559 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2018 rok)  do uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok).

	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 522 340 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 247 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
	przychody w wysokości 4 896 312 zł, 

wydatki w wysokości 4 896 312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

	w § 14 

Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

	w § 16 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 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.









































Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/270/2018
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19 394 zł w:
Dz. 600, Rozdz. 60014 § 2950 o kwotę 19 394 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej  w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4615 P na odcinku Koźminek – Złotniki w zakresie chodnika”.

II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 394 zł w:
Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 10 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4260 o kwotę 9 394 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące utrzymania  zabytkowego dworu w Koźminku (zakup energii).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 306 664 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 50 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 38 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 142 000 zł – w celu dostosowania do faktycznych potrzeb gminy.
	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 6 150 zł – zmiana (w ramach wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska) podyktowana koniecznością dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb odnośnie zakupu sadzonek drzew i krzewów w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 15 514 zł  – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Nakwasin pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Nakwasinie” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb i obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 55 000 zł – odnośnie zadania pn. „Wykonanie elewacji, skucie i osuszenie tynków w dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej w Koźminku”.


W związku z podwyższeniem z kwoty 3 500 zł do kwoty 10 000 zł limitu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w załączniku Nr 3 – „Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę w 2018 roku oraz wysokości nakładów majątkowych”.
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 840 zł  w:
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6060 o kwotę 18 000 zł – odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: Sołectwa Tymianek pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Tymianek” w wysokości 9 000 zł oraz Sołectwa Nowy Nakwasin pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 9 000 zł.
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 6060 o kwotę 8 000 zł - odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: Sołectwa Dębsko pn. „Zakup namiotu dla sołectwa Dębsko” w wysokości 4 000 zł oraz Sołectwa Stary Nakwasin pn. „Zakup namiotu dla sołectwa Stary Nakwasin” w wysokości 4 000 zł.

Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6060 o kwotę 20 840 zł - odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: Sołectwa Krzyżówki pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki” w wysokości 12 500 zł oraz Sołectwa Dąbrowa pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy w Dąbrowie” w wysokości 8 340 zł.
Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6060 o kwotę 5 000 zł – odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Karolew pn. „Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew”.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 306 664 zł  w:
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 4270 o kwotę 6 150 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. 108/4 w m. Pietrzyków”. Wydatek w ramach środków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska).
	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 230 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I”.  
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 15 514 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Nakwasin pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Nakwasinie” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb i obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4300 o kwotę 1 000 zł
Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4340 o kwotę 54 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadana pn. „Remont elewacji dawnej kaplicy ewangelicko – auzburskiej w Koźminku”.


W związku z podwyższeniem z kwoty 3 500 zł do kwoty 10 000 zł limitu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w załączniku Nr 3 – „Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę w 2018 roku oraz wysokości nakładów majątkowych” – przeniesienie do wydatków bieżących.
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 840 zł  w:
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 15 000 zł
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 3 000 zł – odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: Sołectwa Tymianek pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Tymianek” w wysokości 9 000 zł oraz Sołectwa Nowy Nakwasin pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 9 000 zł.
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4210 o kwotę 8 000 zł - odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: Sołectwa Dębsko pn. „Zakup namiotu dla sołectwa Dębsko” w wysokości 4 000 zł oraz Sołectwa Stary Nakwasin pn. „Zakup namiotu dla sołectwa Stary Nakwasin” w wysokości 4 000 zł.

Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 20 840 zł - odnośnie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: Sołectwa Krzyżówki pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki” w wysokości 12 500 zł  (2 szt. klimatyzatorów, których wartość jednostkowa jest niższa niż 10 000 zł) oraz Sołectwa Dąbrowa pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy w Dąbrowie” w wysokości 8 340 zł.
Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 5 000 zł – odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Karolew pn. „Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew”.

