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Uchwała Nr XXXVI/278/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 14 marca 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,
- Uchwałą Nr XXXV/270/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2018 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  47 586 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 171 987 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 35 682 513 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 30 111 319,78 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 360 244 zł, oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę 16 512 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 40 454 339 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 995 280 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12 459 059 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).

	w § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	484 645 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	4 771 826 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 606 355 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 165 471 zł.

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 621 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


	w § 12 

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 48 073 zł do wysokości 136 073 zł.

	w § 14 

Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę 11 585 zł do wysokości 51 585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




































Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/278/2018
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 47 586 zł w:
Dz. 852, Rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 47 586 zł – na podstawie informacji Nr FB-I.3111.65.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014 – 2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015r. poz. 821).
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 171 987 zł w:
Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 171 987 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji na podstawie informacji Nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 360 244 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 – z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na projekt pn. „Zielony skwerek – zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Koźminku”, realizowane w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2014 – 2020” i VIII edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”. (projekt zawiera min. przebudowę nawierzchni układu komunikacyjnego przedmiotowego terenu).
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 3030 o kwotę 500 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 13 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 9 573 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4240 o kwotę 1 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 20 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4410 o kwotę 2 000 zł
Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 2 000 zł - dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących zadań gminy w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dz. 852, Rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 47 586 zł – z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację przez gminę programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014 – 2020.
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 3 500 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych.
	Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 4 500 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od stycznia do czerwca 2018r. 
	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 11 585 zł – z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów w celu nasadzeń na terenach należących do gminy. (dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w związku z wpływami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 512 zł  w:
	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4210 o kwotę 2 500 zł – dokonuje się korekty planu finansowego wydatków przeznaczonych na działania związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury rekreacyjnej i ścieżki rowerowej wokół Zbiornika wodnego Murowaniec w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4010 o  kwotę 550 zł – dokonuje się zmiany w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Koźminku w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb zgłoszonych przez jednostkę.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 13 462 zł  – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębsko pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 512 zł  w:
	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 2 500 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.
	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4040 o  kwotę 550 zł – dokonuje się zmiany w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Koźminku w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb zgłoszonych przez jednostkę.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 13 462 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębsko pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.


Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ujętych w budżecie zadań, a mianowicie:
	inwestycji ujętej dotąd w budżecie gminy (Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050) jako „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku” na nową w następującym brzmieniu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2023”;

Jest to niezbędne, aby gmina mogła złożyć na przedmiotowe zadanie wniosek o dofinansowanie  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 9.2.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 
	nazwy zadania ujętego dotąd w budżecie (w ramach wydatków bieżących w Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4340 w wysokości 54 000 zł oraz w Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4300 w wysokości 1 000 zł) jako „Remont elewacji dawnej kaplicy ewangelicko – auzburskiej w Koźminku” na nową w brzmieniu „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora”. Celem zmiany jest złożenie wniosku i aplikowanie o dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 pn. „Ochrona zabytków”.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		484 645 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	484 645 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

