Uchwała Nr V/29/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1

W  Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok zmienionej
- Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40 000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19 693 030,76 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 17 277 455,76 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok) do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).

c) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
	Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 2 594 393,76 zł.


	w § 2

a)  w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40 000 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 460 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 13 223 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 18 708 279,76 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 16 283 728,76 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 2 424 551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok)  do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).

	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 364 300  zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 463 780 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały. 



§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






































Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40 000 zł w:
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 2007 o kwotę 40 000 zł – zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaniem w dniu 14 stycznia 2015r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek umowy Nr 02811-6930-UM1540830/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 o  dofinansowanie projektu „Koźminek – historia nieznana. Żydzi”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 460 zł w:
Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 9 460 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.475.50.2015 z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części  subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40 000 zł w:
Dz. 801, Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 23 000 zł – z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na zakup energii służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 16 000 zł – z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno – rekreacyjnymi (mała architektura) na części działki nr ew. 123/2 ul. Nakwasińska, gmina Koźminek”. Na przedmiotowy projekt gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie w konkursie ogłaszanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Jednocześnie w roku bieżącym dokonuje się zmiany nazwy zadania. 
W ubiegłym roku na przedmiotową inwestycję gmina poniosła wydatki na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Wówczas jej nazwa brzmiała: „Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Koźminku”. Obecnie w związku z koniecznością dokonania zmiany zakresu robót w projekcie oraz kosztorysie inwestycyjnym, podyktowanymi wymogami nadzoru budowlanego kontynuacja przedmiotowego zadania w roku 2015 będzie następowała pod nazwą: „Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno – rekreacyjnymi (mała architektura) na części działki nr ew. 123/2 ul. Nakwasińska, gmina Koźminek”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 460 zł w:
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 6 200 zł – zmniejsza się zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonej przez Miasto i Gminę Turek, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli. Działanie podyktowane jest brakiem w bieżącym roku przesłanek do dokonywania wypłat.
	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 3 260 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie z zakupu energii służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w celu dostosowania do bieżących potrzeb gminy.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 223 zł w:
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 6 000 zł

Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 3 527 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Moskurni”. Zmiana podyktowana koniecznością dostosowania zaplanowanego przez sołectwo zadania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 3 696 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Józefina pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Józefinie” w celu dostosowania do potrzeb sołectwa.


- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 223 zł  w:
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 9 527 zł – zwiększa się plan wydatków odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Moskurnia pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Moskurni” w celu dostosowania do zakresu prac, jakie będą realizowane w ramach zadania (zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 3 500 zł).
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 3 696 zł – zwiększa się plan wydatków odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Józefina pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Józefinie” w celu dostosowania do potrzeb sołectwa.


