UCHWAŁA Nr XIII/80/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013
r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok dokonuje się zmian:
1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2,
3) w przychodach i rozchodach budżetu, jak w załączniku Nr 3,
4) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 4.
§ 2. Dochody budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 47.835.628,09 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 41.858.866,09 zł
2) dochody majątkowe: 5.976.762,00 zł
§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 50.924.313,06 zł, w tym:
1) wydatki bieżące:
39.502.860,55 zł
2) wydatki majątkowe: 11.421.452,51 zł
§ 4. W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok § 3. otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.088.684,97 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek
oraz wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.406.648,97 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 567.604,00 zł;
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.750.299,00 zł;
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.073.678,97 zł;
4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 15.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.317.964,00 zł w tym:
1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 1.450.833,00 zł;
2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 2.867.131,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".
§ 5. W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie
567.604,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 3.750.299,00 zł".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

Uzasadnienie do uchwały.
Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu (załącznik nr 1);
1. W dziale 926 - Kultura fizyczna
a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 210.258,00 zł, w związku z rozwiązaniem umowy nr 00249-6930-UM040
032/14 o dofinansowanie zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym", ponieważ
w 4 kolejnych postępowaniach przetargowych nie udało się wyłonić Wykonawcy robót budowlanych i realizacja zadania
w terminie określonym w umowie stała się niemożliwa.
Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 2);
1. W dziale 600 - Transport i łączność
a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Remont
chodnika w ciągu ul. 9 Maja w Kożuchowie".
Remont w/w chodnika jest wymagany ze względu na jego zły stan techniczny.
2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdziale 80104 - Przedszkola
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. "Modernizacja łazienki"
w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie.
Na złożone do 6 firm zapytanie ofertowe na wykonanie powyższego zadania wpłynęły 2 oferty cenowe, z czego najniższa
wynosiła 35.000,00 zł brutto. Zaplanowana kwota 25.000,00 zł jest niewystarczająca na wykonanie inwestycji, stąd wniosek
o zwiększenie kwoty o 10.000,00 zł.
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i wprowadza się zadanie
pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie".
3. W dziale 852 - Pomoc społeczna
a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 12.285,00 zł.
Powyższe zmiany wprowadza się na pokrycie wydatków związanych z umieszczaniem dzieci z gminy Kożuchów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. Związane jest to wzrostem liczby dzieci umieszczanych w w/w placówkach.
4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdziale 92195 - Pozostała działalność przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Broniszów w kwocie 300,00 zł
z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 233,00 zł oraz do § 4210 - Zakup
materiałów i wyposażenia kwotę 67,00 zł.
5. W dziale 926 - Kultura fizyczna
a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 283.932,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa
kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym" ,
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 210.258,00 zł na zadaniu pn."Budowa kompleksu
sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym",
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 283.932,00 zł na zadaniu pn."Budowa kompleksu
sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym".

Przeniesienie środków następuje z uwagi na fakt rozwiązania umowy o dofinansowanie NR 00249-6930-UM040032/14.
Gmina rozwiązała umowę o dofinansowanie, ponieważ w 4 kolejnych postępowaniach przetargowych nie udało się wyłonić
Wykonawcy robót budowlanych i realizacja zadania w terminie określonym w umowie stała się niemożliwa. Burmistrz Kożuchowa
podjął decyzję o zrealizowaniu zadania z własnych środków.
b) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Drwalewice
w kwocie 300,00 zł z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - Zakup usług pozostałych oraz przenosi się środki
funduszu sołeckiego sołectwa Radwanów w kwocie 2.000,00 zł z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - Zakup
usług pozostałych.
Powyższe zmiany wprowadza się w związku z innym niż pierwotnie planowano sposobem organizacji festynów wiejskich
w Drwalewicach, Radwanowie i Broniszowie. Większość zadań w ramach imprez i festynów zostanie zrealizowana przez firmy
zewnętrzne.

