UCHWAŁA NR RG.0007.206.2017
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r. poz.446), art 211, art 212 art 216, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U.z 2016 poz.1870 z późn.zm.)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok polegającej na:
1. zwiększeniu planu przychodów
- § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 288.602,00 zł;
2. zmniejszeniu planu przychodów
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 49.682,00 zł
§ 2.
Dokonuje się zmiany w planie rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok polegającej na zmniejszeniu
planu rozchodów
- § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 10.580,00 zł;
§ 3.
Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok polegającej na zwiększeniu planu
wydatków ogółem o kwotę 249.500,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 71.500,00 zł, wydatków
majątkowych o kwotę 178.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4.
W uchwale nr RG.0007.168.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy
Kobiór na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.655.093,00 zł, który zostanie sfinansowany:
1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 438.318,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
a) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” w kwocie 376.000,00 zł
b) „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze –etap III- przebudowa kotłowni
centralnego ogrzewania” w kwocie 62.318,00
2. przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.139.110,00 zł
3. wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 77.665,00 zł.
2. § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.884.685,00 zł z tytułu:
a) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 307.257,00 zł

Id: D3578EAA-699E-4A7C-9C8E-65F449181E39. Podpisany

Strona 1

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.139.110,00 zł
c) zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
w Katowicach pożyczek w łącznej kwocie 438.318,00 zł.

Środowiska

i Gospodarki

Wodnej

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 229.592,00 zł z przeznaczeniem na:
a) spłatę kredytu w kwocie 57.840,00 zł
b) spłatę pożyczek w kwocie 171.752,00 zł”.
3. § 9. otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie
2.938.318,00 zł, w tym:
1) na pokrycie występującego
2.500,000,00 zł

w trakcie

roku

przejściowego

deficytu

budżetowego

w kwocie

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 438.318,00 zł.”.
4. w § 10. ust.2. kwotę „488.000,00 zł ” zastępuje się kwotą „438.318,00 zł ”
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.206.2017
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok wg działów, rozdziałów klasyfikacji
budżetowej
dział

rozdział

600
60016
z tego
801
80104
w tym
z tego

z tego
926
92695
z tego
w tym

wyszczególnienie

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Przedszkola
wydatki jednostek
budżetowych
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań
wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Kultura Fizyczna
Pozostała działalność
wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane
z udziałem środków
o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
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zmiana wydatków
ogółem

w tym
wydatki bieżące

wydatki majątkowe

143.000,00
143.000,00
143.000,00

-

143.000,00
143.000,00
143.000,00

76.500,00
76.500,00
71.500,00

71.500,00
71.500,00
71.500,00

5.000,00
5.000,00
-

39.600,00

39.600,00

-

31.900,00

31.900,00

-

5.000,00

-

5.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00

-

30.000,00
30.000,00
30.000,00

10.000,00

-

10.000,00
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