
UCHWAŁA NR RG.0007.183.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 marca 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 planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok polegającej na zwiększeniu planu 
przychodów o kwotę 210.162,00 zł, w tym:

– § 950 - wolnych środków o których mowa w  art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 210.162,00 zł;

§ 2. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok polegającej na zwiększeniu planu 
dochodów o kwotę 134.436,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 134.436,00zł:

dział 758 - różne rozliczenia o kwotę 134.436,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 134.436,00 zł

§ 3. 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok polegającej na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 344.598,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 113.098,00 zł i wydatków majątkowych 
o kwotę 231.500,00 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 1.345.593,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 488.000,00 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 112.000,00

2. przychodami pochodzącymi z  nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 850.508,00zł

3. wolnymi środkami o których mowa w  art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 7.085,00 zł.

2. § 4. ust.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.585.765,00 zł z tytułu:

a) wolnych środków o których mowa w  art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie  247.257,00 zł

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 850.508,00 zł
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c) zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
pożyczek w łącznej kwocie 488.000,00 zł.”.

3. Załącznik nr 8 - Plan przychodów i kosztów na 2017 rok - Kobiórski Zakład Komunalny otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 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 Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.183.2017

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok według działów, rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej

w tymdział rozdział wyszczególnienie zmiana 
wydatków 

ogółem
wydatki bieżące wydatki 

majątkowe
600 Transport i łączność 15.108,00 15.108,00 -

60004 Lokalny transport zbiorowy 15.108,00 15.108,00 -
wydatki jednostek budżetowych 15.108,00 15.108,00 -

z tego wydatki związane z ich 
działalnością statutową

15.108,00 15.108,00 -

700 Gospodarka mieszkaniowa 30.500,00 11.000,00 19.500,00
70001 Zakłady gospodarki 

mieszkaniowej
11.000,00 11.000,00 -

wydatki jednostek budżetowych 11.000,00 11.000,00 -
z tego wydatki związane z ich 

działalnością statutową
11.000,00 11.000,00 -

70004 Różne jednostki obsługi 
gospodarki mieszkaniowej

19.500,00 - 19.500,00

z tego wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne

19.500,00 - 19.500,00

750 Administracja publiczna 90.000,00 - 90.000,00
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na 

prawach powiatu)
90.000,00 - 90.000,00

z tego wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne

90.000,00 - 90.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

12.000,00 - 12.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 12.000,00 - 12.000,00
z tego wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
12.000,00 - 12.000,00

801 Oświata i wychowanie 182.377,00 72.377,00 110.000,00
80101 Szkoły podstawowe 110.000,00 - 110.000,00
z tego wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
110.000,00 - 110.000,00

80104 Przedszkola 72.377,00 72.377,00 -
w tym wydatki jednostek budżetowych 72.377,00 72.377,00 -

z tego wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane

62.377,00 62.377,00 -

wydatki związane z ich 
działalnością statutową

10.000,00 10.000,00

851 Ochrona zdrowia 9.613,00 9.613,00 -
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.613,00 9.613,00 -

w tym wydatki jednostek budżetowych 9.613,00 9.613,00 -
z tego wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
9.613,00 9.613,00 -

852 Pomoc społeczna 5.000,00 5.000,00 -
85205 Zadania w zakresie 5.000,00 5.000,00 -
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przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 5.000,00 -
z tego wydatki związane z ich 

działalnością statutową
5.000,00 5.000,00 -
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.183.2017

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiana planu przychodów i kosztów na 2017 rok - Kobiórski Zakład Komunalny

Przychody Koszty

------------------------------- ---------------------------------------------------------

Ogółem                 wynagrodz.           wydatki          wpłaty do 

w tym:                       osobowe i

Dział Rozdział Wyszczególnienie

Planowany 
stan funduszu 

obrot. na 
początku roku

Ogółem      

 w tym: 
dotacja 

z                    
                      

  budżetu                                    bezosob.             majątkowe           budżetu

Planowany 
stan 

funduszu 
obrotowego 
na koniec 

roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
900 GOSPODARKA 

KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka 
ściekowa 
i ochrona wód

124.594,67   1.041.000,00  
 -     1.041.000,00   567.000,00   60.594,67     -     64 000,00   

OGÓŁEM 124.594,67   1.041.000,00  
 -     1.041.000,00   567.000,00   60.594,67     -     64 000,00   
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