UCHWAŁA Nr XVI/111/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 4 września 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. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 221, 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.
§ 2. Dochody budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 48.117.210,30 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 42.433.605,20 zł
2) dochody majątkowe: 5.683.605,10 zł
§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 51.697.696,01 zł, w tym:
1) wydatki bieżące:
40.195.150,40 zł
2) wydatki majątkowe: 11.502.545,61 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 § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w kwocie ogółem 3.822.475,62 zł, z tego:
1) dotacje podmiotowe
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.370.000,00 zł,
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.791.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały,
2) dotacje celowe
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 121.864,74 zł,
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 538.973,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały".
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 6. 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 758 - Różne rozliczenia
a) rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zwiększa się o kwotę 6.843,10 zł.
Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 2);
1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.843,10 zł z na zadaniu pn. "Rozbudowa
infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom"
z przeznaczeniem na działania promocyjne całego projektu.
2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
zadania zlecone
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zwiększa się
o kwotę 2.593,88 zł
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 2.593,88 zł
- z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku
na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. W dziale 852 - Pomoc społeczna
a) rozdziale 85295 - Pozostała działalność
§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejsza się
o kwotę 20.000,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł
Powyższe zmiany wprowadza się w związku z niewykorzystaniem dotacji przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną "EDEN"
w Kożuchowie.

