UCHWAŁA Nr XXI/152/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 listopada 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 2015 r.
poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220, art. 221, 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 wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
2) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 2.
§ 2. Dochody budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 49.318.043,33 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 43.506.027,60 zł
2) dochody majątkowe: 5.812.015,73 zł
§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 52.898.529,04 zł, w tym:
1) wydatki bieżące:
41.459.380,39 zł
2) wydatki majątkowe: 11.439.148,65 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 3.790.621,62 zł, z tego:
1) dotacje podmiotowe
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.385.000,00 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 131.864,74 zł,
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 482.119,88 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 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 1);
1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdziale 01095 - Pozostała działalność
§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 160,00 zł i przenosi się do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału
75095 - Pozostała działalność § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety dla sołtysów gminy
Kożuchów.
2. 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 na zadaniu pn. "Remont chodnika w ciągu
ul. 9 Maja w Kożuchowie".
Powyższe środki wprowadza się na wykonanie II części chodnika (strona zachodnia).
3. W dziale 750 - Administracja publiczna
a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł
- z przeznaczeniem na usługi bankowe, pocztowe, szkolenia pracownicze i delegacje,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 18.500,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Adaptacja
części korytarza parteru na biuro podawcze w budynku Ratusza w Kożuchowie".
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec w kwocie 3.500,00 zł z § 4210 - zakup materiałów
i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych - w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków funduszu sołeckiego,
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.900,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 500,00 zł
- z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczych, zakup opału, paliwa, olejów
i smarów do OSP oraz napełnianie butli tlenem medycznym.
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 100,00 zł
w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zmiany;
- zadanie pn. "Plan zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na parking" zmniejsza się o kwotę 33.300,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie pn. "Plan zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na plac postojowy" na kwotę 34.500,00 zł
Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie w celu realizacji powyższej inwestycji.

b) rozdziale 80104 - Przedszkola
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kożuchowie.
6. 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
22.854,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 22.854,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, zakup żywności oraz opłacenie rachunków za obiady z innych szkół i przedszkoli do których
uczęszczają dzieci z terenu miasta i gminy Kożuchów.
7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
- przenosi się środki w kwocie 3.000,00 zł z § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4280 - zakup usług zdrowotnych kwotę
40,00 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 100,00 zł, § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
kwotę 47,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
łącznie kwotę 3.187,00 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie,
b) rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 - stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł.
8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 116.500,00 zł na zadaniu pn. "Budowa targowiska
miejskiego w Kożuchowie".
9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów energii elektrycznej,
§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w
świetlicach wiejskich na terenie gminy Kożuchów,
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Projekt i wykonanie
przyłącza do monitoringu w Zamku".
10. W dziale 926 - Kultura fizyczna
a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
- przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin - Bielice w kwocie 300,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do §
4210 - zakup materiałów i wyposażenia,
- przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Radwanów w kwocie 192,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 4210
- zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z innym niż pierwotnie planowano sposobem realizacji funduszy sołeckich na 2015 rok.
Zmianie ulega tylko klasyfikacja wydatków, zadania pozostają bez zmian.

