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Uchwała Nr VIII/61/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 24 września 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,
- Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2015 roku, 
- Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 19 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 4 września 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 359 102,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 20 704 467,15 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18 048 458,35 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 656 008,80 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 celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9 425 zł.


	w § 2

a)  w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 570 257,14 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 265 000 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 113 960 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 20 216 447,15 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 17 156 289,25 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 3 060 157,90 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).

c) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
	wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23 380 zł.


	w § 3
Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę	53 845 zł 

Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 	488 020 zł
- którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

	w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 118 842 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 802 111 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 16 606 zł.
	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 602 326 zł,

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 488 780 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

	§ 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 802 111 zł.
	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 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 359 102,14 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 0570 o kwotę 136 497 zł
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 0690 o kwotę 12 320 zł
Dz. 010, Rozdz. 01010 § 0920 o kwotę 58 471 zł  – w związku z wpływem środków z tytułu  kary umownej, jaką gmina obciążyła wykonawców inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” za niezrealizowanie przedmiotu umowy. Powyższa kwota została zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny z dnia 28 stycznia 2014r.(od którego Pozwani złożyli apelację do sądu II instancji – Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny, który w dniu 26 stycznia 2015r. wyrokiem oddalił apelację). Została ona wyegzekwowana w postępowaniu komorniczym wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego poniesionymi przez gminę.
	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 9 425 zł – zgodnie z uchwałą Nr X/140/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Koźminek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych  - a mianowicie  „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Koźminek – granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – granica gminy”. 
	Dz. 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 9 950 zł - zgodnie z uchwałą Nr VIII/126/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Koźminek – pomoc finansowa przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341P”.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 6 500 zł – na postawie umowy zawartej w dniu 23 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Koźminek a Powiatem Kaliskim w celu przyznania gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku.
	Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 7 000 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie przyznania Gminie Koźminek środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.
	Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 80 497,24 zł

Dz. 758, Rozdz. 75814 § 6330 o kwotę 8 441,90 zł  – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2015r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6300 o kwotę 30 000 zł – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 118/2015 zawartej w dniu 6 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Koźminek a Województwem  Wielkopolskim w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno – rekreacyjnymi (mała architektura) w miejscowości Koźminek”.


II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 570 257,14 zł w:
Dz. 010, Rozdz. 01008 § 2830 o kwotę 10 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych.
	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 18 850 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego gminie przez Powiat Kaliski pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Koźminek – granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – granica gminy”. Kwota 9 425 zł stanowi wkład własny gminy w realizację przedmiotowego zadania.

	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 462 900 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary  Nakwasin” w wysokości 145 000 zł, „Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w m. Koźminek” w wysokości 135 000 zł oraz wykonania dokumentacji projektowych na inwestycje:

	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek – Pośrednik” w wysokości 25 000 zł,
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin” w wysokości 28 000 zł,

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Ksawerów – Agnieszków” w wysokości 38 000 zł,
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki – Rajsko w wysokości 28 000 zł,
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów” w wysokości 20 000 zł,
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 10 000 zł,
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Agnieszków” w wysokości 14 000 zł,
	„Przebudowa drogi gminnej nr 675341P” w wysokości 19 900 zł.

	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4210 o kwotę 2 500 zł

Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4300 o kwotę 3 500 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące wiązane z utrzymaniem terenów rekreacyjno – turystycznych wokół Zbiornika Murowaniec oraz istniejącej tam infrastruktury.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 507,14 zł – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące prowadzonych przez gminę postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 1 500 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy  - zakup nowych okien do strażnicy OSP w Pietrzykowie.
	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2 000 zł 
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 4 500 zł – z przeznaczeniem na remont części operacyjnej (garaży) strażnicy OSP w Koźminku.  
	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 7 000 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku. 
	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 42 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno – rekreacyjnymi (mała architektura) na części działki nr ew. 123/2 ul. Nakwasińska, gmina Koźminek”. Środki w wysokości 12 000 zł stanowią środki własne gminy, natomiast 30 000 zł pochodzi z dotacji celowej przekazanej gminie z budżetu Województwa  Wielkopolskiego.
	Dz. 926, Rozdz. 92605 § 2820 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową przeznaczoną na wspieranie rozwoju sportu, która będzie mogła być udzielona po uprawomocnieniu się uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 września 2015 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Koźminek.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 265 000 zł w:
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 265 000 zł – wycofuje się z budżetu roku bieżącego zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa”.  Zmiana przedmiotowa podyktowana jest chęcią pozyskania przez gminę środków zewnętrznych, co możliwe będzie dopiero w roku przyszłym po ogłoszeniu naborów przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. Powyższe środki w budżecie zabezpieczone były przychodami z tytułu zaciągniętych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 113 960 zł w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 4 600 zł – w celu dostosowania planu do bieżących zadań gminy w zakresie utrzymania dróg.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 8 330 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogal pn. „Wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Rogal”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo Rogal złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów na w/w przedsięwzięcie, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe pn. „Utwardzenie drogi gminnej”.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5 000 zł – w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Dębsko, Chodybki i Pietrzyków”.
	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 10 000 zł – w celu dostosowania planu wydatków do zadań realizowanych przez gminę w zakresie odszkodowań wypłacanych przez gminę za grunty przejęte pod drogi.
Dz. 757, Rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 2 900 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek w celu dostosowania do bieżących zadań gminy.

	Dz. 757, Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 10 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie spłaty pożyczek i kredytów w celu dostosowania do bieżących potrzeb.
Dz. 757, Rozdz. 75704 § 8020 o kwotę 16 600 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 I i II kwartale br.
Dz. 852. Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 27 000 zł – zmniejsza się plan dotyczący wydatków ponoszonych na pobyt w DPS dla mieszkańców gminy wymagających tego typu opieki. Zmiana wynika z dostosowania zaplanowanych środków do przewidywanego wykonania.
	Dz. 900, Rodz. 90005 § 4300 o kwotę 4 530 zł – w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” polegającego na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek ustalony został plan w ramach wydatków bieżących. W związku z uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji w/w przedsięwzięcia dokonuje się stosownej zmiany planu.
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 10 000 zł  - zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa” w zakresie zaplanowanych środków własnych gminy. Zadanie zostanie ujęte w budżecie roku przyszłego ze względu na chęć pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację.
	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 15 000 zł – wycofuje się z budżetu roku bieżącego środki przeznaczone na wkład własny w realizację zadania pn. „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie. Na przedmiotowy projekt gmina starała się o środki zewnętrzne w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zadanie zostanie uwzględnione ponownie w budżecie roku przyszłego i gmina w dalszym ciągu będzie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 113 960 zł  w:
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4010 o kwotę 3 920 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4110 o kwotę 680 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego zajmującego się bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 5 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 3 330 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogal pn. „Utwardzenie drogi gminnej”.
	Dz. 750, Rozdz. 75022 § 4300 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące działalności Rady Gminy Koźminek – organizacja wyjazdu studyjnego i szkolenia  Wrocław – Szklarska Poręba.
	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 20 000 zł
Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 60 000 zł  – z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy Koźminek, zakup zasilacza UPS awaryjnie podtrzymującego napięcie elektryczne serwera dla Urzędu Gminy Koźminek oraz wdrożenia nowych wersji oprogramowania w Referacie Finansowym.
	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 1 500 zł – z przeznaczeniem na ryczałt dla sołtysów.
	Dz. 900, Rozdz. 90005 § 6620 o kwotę 4 530 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”.


III. PRZYCHODY 
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		211 155 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	162 000 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
       o kwotę		49 155 zł 
- wprowadza się do planu środki pochodzące ze spłaty udzielonej przez Gminę Gminnej Organizacji Sportu „Zieloni Koźminek” na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Miejsce spotkań dla aktywnych w Koźminku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 		265 000 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 
       o kwotę		265 000 zł
- w związku z przesunięciem na rok przyszły realizacji zadania pn. pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa” wycofuje się zaplanowane w budżecie gminy przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowiące źródło sfinansowania przedmiotowej inwestycji. 



