
UCHWAŁA NR XVII/117/12
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok. 

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 
9 lit. c., d. i lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 

1. W budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany : 

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 24.100,00 zł 

- 750 Administracja publiczna o kwotę 15.500,00 zł 

- 75095 Pozostała działalność o kwotę 15.500,00 zł 

- dochody majątkowe o kwotę 15.500,00 zł 

- w tym środki z tyt. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.500,00 zł 

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8.600,00 zł 

- 75615 Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 8.600,00 zł 

- dochody bieżące o kwotę 8.600,00 zł 

- w tym inne o kwotę 8.600,00 zł 

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.050,00 zł 

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14.750,00 zł 

- 01008 Melioracje wodne o kwotę 14.750,00 zł 

- wydatki bieżące o kwotę 14.750,00 zł 

- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.750,00 zł 

- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 14.750,00 zł. 

- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 300,00 zł 

- 85195 Pozostała działalność o kwotę 300,00 zł 

- wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł 

- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300,00 zł 

- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 300,00 zł. 

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.150,00 zł 

- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.600,00 zł 

- 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 8.600,00 zł 

- wydatki bieżące o kwotę 8.600,00 zł 
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- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.600,00 zł 

- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8.600,00 zł 

- 750 Administracja publiczna o kwotę  15.500,00 zł 

- 75095 Pozostała działalność o kwotę 15.500,00 zł 

- wydatki majątkowe o kwotę 15.500,00 zł 

- w tym środki z tyt.art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.500,00 zł 

- 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 3.000,00 zł 

- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 
3.000,00 zł 

- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł 

- w tym obsługa długu o kwotę 3.000,00 zł 

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę  11.750,00 zł 

- 80104 - Przedszkola o kwotę 11.750,00 zł 

- wydatki bieżące o kwotę 11.750,00 zł 

- w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 11.750,00 zł 

- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 300,00 zł 

- 85158 Izby wytrzeźwień o kwotę 300,00 zł 

- wydatki budżetowe o kwotę 300,00 zł 

- w tym dotacje zadania bieżące o kwotę 300,00 zł 

§ 2. 

W uchwale Nr XII/74/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2012 rok: 

załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Dział    
rozdział 
źródło (§)

Nazwa Plan 

I.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
ODRĘBNYMI USTAWAMI 1 130 619,47 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 784,47 zł

01095 Pozostała działaność 3 784,47 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 3 784,47 zł

750 Administracja publiczna 37 373,00 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 37 373,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 37 373,00 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 1 910,00 zł

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 1 750,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 1 750,00 zł

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 160,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 160,00 zł

801 Oświata i wychowanie 31 403,00 zł

80195 Pozostała działalność 31 403,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 31 403,00 zł

851 Ochrona zdrowia 515,00 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r.

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XVII/117/12  Rady Gminy Kobiór

z dnia 22 października 2012r.
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85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 515,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 515,00 zł

852 Pomoc społeczna 1 048 912,00 zł

85212
Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 883 083,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 883 083,00 zł

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre swiadczenia z pomocy 
społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące  w zajęciach w centrum  integracji społecznej 5 645,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 2 052,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 3 593,00 zł

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 8 097,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 8 097,00 zł

85216 Zasiłki stałe 35 460,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 35 460,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 724,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 64 724,00 zł

85295 Pozostała działalność 51 903,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 43 903,00 zł
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dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 

gmin/ustawami 8 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 722,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 722,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 6 722,00 zł

II.
PLAN DOCHODÓW  ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ  NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 500,00 zł

710 Działalność usługowa 500,00 zł

71035 Cmentarze 500,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł

III.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB 
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 51 500,00 zł

600 Transport i łączność 38 800,00 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 14 535,00 zł
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 

między jednostkami samorządu terytorialnego 14 535,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 24 265,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 

między jednostkami samorządu terytorialnego 24 265,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 zł

75414 Obrona cywilna 200,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 

między jednostkami samorządu terytorialnego 200,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 500,00 zł

90002 Gospodarka odpadami 12 500,00 zł

dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 

między jednostkami samorządu terytorialnego 12 500,00 zł
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IV.

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH 
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

32 830,00 zł
801 Oświata i wychowanie 9 620,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 9 620,00 zł

2460

dochody bieżące w tym środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 9 620,00 zł

851 Ochrona zdrowia 23 210,00 zł

85153 Zwalczanie  narkomanii 11 100,00 zł

2710

dochody bieżące w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących
11 100,00 zł

85154 Przeciwdziałanie  alkoholizmowi 12 110,00 zł

2710

dochody bieżące w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 110,00 zł

1 215 449,47 zł

I.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
ODRĘBNYMI USTAWAMI 1 130 619,47 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 784,47 zł
01095 Pozostała działaność 3 784,47 zł

wydatki bieżące 3 784,47 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 3 784,47 zł

z tego  wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych 3 784,47 zł

750 Administracja publiczna 37 373,00 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 37 373,00 zł

wydatki bieżące 37 373,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 37 373,00 zł

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 294,00 zł

z tego  wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych 2 079,00 zł

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 1 910,00 zł

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 1 750,00 zł

wydatki bieżące 1 750,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 1 750,00 zł

Łącznie
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z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 750,00 zł

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 160,00 zł
wydatki bieżące 160,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 160,00 zł

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160,00 zł

801 Oświata i wychowanie 31 403,00 zł
80195 Pozostała działalność 31 403,00 zł

wydatki bieżące 31 403,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 31 403,00 zł

z tego  wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych 31 403,00 zł

851 Ochrona zdrowia 515,00 zł

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 515,00 zł
wydatki bieżące 515,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 515,00 zł

z tego  wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych 515,00 zł

852 Pomoc społeczna 1 048 912,00 zł

85212
Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 883 083,00 zł
wydatki bieżące 883 083,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 838 376,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 44 707,00 zł

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 707,00 zł

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre swiadczenia z pomocy 
społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące  w zajęciach w centrum  integracji społecznej 5 645,00 zł
wydatki bieżące 5 645,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 5 645,00 zł

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 645,00 zł

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 8 097,00 zł
wydatki bieżące 8 097,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osó fizycznych 8 097,00 zł

85216 Zasiłki stałe 35 460,00 zł

wydatki bieżące 35 460,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 460,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 724,00 zł

wydatki bieżące 64 724,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 64 724,00 zł

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 724,00 zł

85295 Pozostała działalność 51 903,00 zł
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wydatki bieżące 51 903,00 zł

z tego świadczenia na rzecz osob fizycznych 51 903,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 722,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 722,00 zł

wydatki bieżące 6 722,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 722,00 zł

II.
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 500,00 zł

710 Działalność usługowa 500,00 zł
71035 Cmentarze 500,00 zł

wydatki bieżące 500,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 500,00 zł

500,00 zł

III. 

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB 
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 51 500,00 zł

600 Transport i łączność 38 800,00 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 14 535,00 zł

wydatki bieżące 14 535,00 zł

w tym  wydatki jednostek budżetowych 14 535,00 zł

14 535,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 24 265,00 zł
wydatki bieżące 24 265,00 zł

w tym  wydatki jednostek budżetowych 24 265,00 zł

24 265,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 zł

75414 Obrona cywilna 200,00 zł

wydatki bieżące 200,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 200,00 zł

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 500,00 zł
90002 Gospodarka odpadami 12 500,00 zł

wydatki bieżące 12 500,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 12 500,00 zł

12 500,00 zł

IV.

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH 
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 32 830,00 zł

801 Oświata i wychowanie 9 620,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 9 620,00 zł

z tego wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych
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wydatki bieżące 9 620,00 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych 9 620,00 zł

9 620,00 zł

851 Ochrona zdrowia 23 210,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 11 100,00 zł
wydatki bieżące 11 100,00 zł

w tym wydatki jednbostek budżetowych 11 100,00 zł

3 200,00 zł

7 900,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 110,00 zł
wydatki bieżące 12 110,00 zł

w tym wydatki jednbostek budżetowych 12 110,00 zł

8 684,00 zł

3 426,00 zł

1 215 449,47 zł

z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

z tego wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Łącznie

z tego wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych
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w tym dotacje:

w tym: w tym:

Nazwa razem dotacje dla jednostek dla jednostek 
sektora dotacje dotacje dotacje spoza sektora dotacje dotacje dotacje
finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe

publicznych (art..215 pkt2) publicznych (art..215 pkt2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury 225 000,00 225 000,00 225 000,00

2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kobiórze. 104 771,00 104 771,00 104 771,00

3) dotacje celowe na cele okreslone w programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi (zg. z 

programem) 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4) przedmiotowa - dopłata do 1m3 ścieków (do 

Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze). 37 733,43 37 733,43 37 733,43

5) celowa  dla Miasta Tychy na organizację transportu 

zbiorowego 267 960,00 267 960,00 267 960,00

6) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez 

Miasto Tychy dla przedszkoli 42 660,00 42 660,00 42 660,00

7) celowa dla miasta Tychy w zakresie zadań związanych 

z p;rofilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

w odniesieniu do osób z terenu gminy Kobiór 

doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach 3 100,00 3 100,00 3 100,00

8) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, 

z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę 

policjantów na terenie Gminy Kobiór.

24 000,00 24 000,00 24 000,00

9) celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na modernizację 

dróg powiatowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00

10) Edukacyjna Opieka Wychowawcza 5 000,00 5 000,00 5 000,00

11) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez 

Miasto Pszczyna dla przedszkoli 5 390,00 5 390,00 5 390,00

12) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez 

Gminę Goczałkowice dla przedszkoli 8 700,00 8 700,00 8 700,00

14)dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu 

Pszczyńskiego-Badania socjologiczne rynku pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00

RAZEM 756 314,43 750 314,43 37 733,43 329 771,00 382 810,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

z dnia 22 października 2012 r.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W ROKU 2012

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XVII/117/12 Rady Gminy KobiórZałącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobior z dnia 30 grudnia 2011r
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Uzasadnienie

1. Dział 750, rozdział 75095 - przyjęcie do budżetu kwoty refundacji kosztów poniesionych na realizację 
zadania pn. "Elektroniczne Wrota dla powiatu Pszczynskiego". 

2. Dział 700, rozdział 70001 oraz dział 756, rozdział 75615 - konieczność odpowadzenia podatku od 
nieruchomości stanowiących mienie komunalone, oddanych w posiadanie zależen osobom trzecim (komunalne 
lokale mieszkalne). 

31. Dział 010, oraz Dział 757, rozdział 75702- konieczność zabezpieczenia środków przeznaczonych na 
obsługę długu - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek . 

4. Dział 010, oraz Dział 801, rozdział 80104, oraz dział 010, rozdział 01008 - zabezpieczenie środków na 
realizację  porozumień w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielenej przez gminy na każde dziecko uczęszczające 
do niepublicznego przedszkola na terenie tych gmin, a będące mieszkańcem Gminy Kobiór. 

5. Załącznik nr 1 - uaktualnienie kwot otrzymanych dotacji celowych . 

6. Załącznik nr 2 - zmiana w pozycjach 6, 11 i 12 poprzez zwiększenie kwot w związku z koniecznością 
realizacji Porozumień w sprawie pokrycia kosztów udzielonej przez gminę / miasto na rok budżetowy 2012, na 
każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenia gminy / miasta, a będącego 
mieszkańcem gminy / miasta (Goczałtkowice-Zdrój, Tychy i Pszczyna).Zmiana w pozycji 7 związana 
z koniecznością przekazania ostatniej raty dotacji wynikającej z realizacji porozumienia międzygminnego 
w sprawie współdziałania w 2012 r. Miasta Tychy z Gminą Kobiór w zakresie zadań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Kobiór doprowadzonych do 
Izby Wytrzeźwień w Tychach. 
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