
UCHWAŁA NR RG.0007.166.2016
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 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.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz.1870)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok polegających na:

1. zmniejszeniu planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 232.900,00 zł

- dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 232.900,00

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 232.900,00

2. zwiększeniu planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 232.900,00

- dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 232.900,00

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 232.900,00

§ 2. 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Sawicki
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.166.2016

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Kobiór na 2016 rok

w tymdział rozdział wyszczególnienie zmiana 
wydatków 

ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe
750 Administracja publiczna (-) 325.598,04 (-) 325.598,04 -

75095 Pozostała działalność ( -) 325.598,04 (-) 325.598,04 -

wydatki jednostek 
budżetowych

( -) 317.998,04 (-) 317.998,04 -

wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane

(-) 308.211,05 (-) 308.211,05 -

w 
tym

z tego
wydatki związane z ich 
działalnością statutową

( - ) 9.786,99 ( -) 9.786,99 -

w 
tym

świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

( -) 7.600,00 ( -) 7.600,00 -

801 Oświata i wychowanie (-) 365.000,00 - (-) 365.000,00
80101 Szkoły Podstawowe (-) 365.000,00 - (-) 365.000,00

z 
tego

wydatki na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne

(-) 365.000,00 - (-) 365.000,00

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

325.598,04 325.598,04 -

90095 Pozostała działalność 325.598,04 325.598,04 -
wydatki jednostek 

budżetowych
317.998,04 317.998,04 -

wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane

308.211,05 308.211,05 -

w 
tym

z tego
wydatki związane z ich 
działalnością statutową

9.786,99 9.786,99 -

w tym świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

7.600,00 7.600,00 -

926 Kultura fizyczna 365.000,00 - 365.000,00
92695 Pozostała działalność 365.000,00 - 365.000,00

z 
tego

wydatki na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne

365.000,00 - 365.000,00

RAZEM - - -
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