UCHWAŁA NR RG.0007.154.2020
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.145.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. oraz
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
W uchwale nr RG.0007.145.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr.RG.0007.138.2020 z dnia 29 października 2020 r. oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
w załączniku nr 1 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wydatki otrzymuje brzmienie:
dział
600

rozdział
60016
60017

treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe
612.328,00
342.328,00
342.328,00
270.000,00
270.000,00

§ 2.
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegającej na zmniejszeniu
planu dochodów ogółem o kwotę 133.601,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany planu dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej w 2020 roku polegających na zmniejszeniu planu dochodów do odprowadzenia
do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 118,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegających na zmniejszeniu planu
wydatków ogółem o kwotę 484.802,00 zł, w tym planu wydatków majątkowych o kwotę 484.802,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegających na zmniejszeniu
planu przychodów ogółem o kwotę 173.681,59 zł;
2. Dokonuje się zmiany planu rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegających na zwiększeniu
planu rozchodów ogółem o kwotę 177.519,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
W uchwale nr RG.0007.79.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu
Gminy Kobiór na 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie 1.921.014,31 zł, który zostanie sfinansowany z:
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1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.572.307,411 zł;
2) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 309.514,90 zł;
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie 39.192,00 zł.”.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.147.658,21 zł z tytułu:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.798.951,31 zł;
2) przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 309.514,90 zł;
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie 39.192,00 zł.
2. Określa się rozchody budżetu w kwocie 226.643,90 zł z przeznaczeniem na :
1) spłatę pożyczek w kwocie 49.124,90 zł,
2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 177.519,00 zł.”.
3. § 5 ust. 6. otrzymuje brzmienie:
„6. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.”.
4. załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2020 roku
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.154.2020
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wg działów i źródeł dochodów
dział

010

w tym

700

w tym

758

wyszczególnienie

Rolnictwo i łowiectwo
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3

Gospodarka mieszkaniowa
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
Rózne rozliczenia
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

RAZEM

plan dochodów ogółem

w tym
dochody majątkowe

dochody
bieżące

286.968,00

-

286.968,00

286.968,00

-

286.968,00

286.968,00

-

286.968,00

(-) 420.569,41

-

(-) 420.569,41

(-) 420.569,41

-

(-) 420.569,41

(-) 420.569,41

-

(-) 420.569,41

-

-

-

(-) 612.328,00

-

(-) 612.328,00

612.328,00

-

612.328,00

(-) 133.601,41

-

(-) 133.601,41

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.154.2020
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej w 2020 roku
dział

rozdział

1
750

2
75011

855
85502

Wyszczególnienie
3
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
wpływy z różnych opłat
Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- wpływy z pozostałych odsetek
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych
- wpływy z tytułu zwrotu
wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

RAZEM

plan dochodów
147,00
147,00
147,00
40.000,00

5
(-) 118,00
(-) 118,00
(-) 118,00
-

plan dochodów
po zmianie
6
29,00
29,00
29,00
40.000,00

40.000,00

-

40.000,00

25.000,00
1.000,00

-

25.000,00
1.000,00

14.000,00

-

14.000,00

40.147,00

(-) 118,00

40.029,00

4

zmiana

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.154.2020
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wg działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej
dział

rozdział

600
60014
60016
z tego
60017
z tego

Wyszczególnienie

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
inwestycje i zakupy inwestycyjne

zmiana planu
wydatków ogółem

(-) 484.802,00
(-) 307.283,00
(-) 307.283,00
(-) 138.328,00
(-) 138.328,00
(-) 39.191,00
(-) 39.191,00

w tym
wydatki
bieżące

wydatki
majątkowe

-

(-) 484.802,00
(-) 307.283,00
(-) 307.283,00
(-) 138.328,00
(-) 138.328,00
(-) 39.191,00
(-) 39.191,00

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.154.2020
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
lp

Treść

PRZYCHODY OGÓŁEM
1
przychody jednostek samorządu
terytorialnego z
niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych
ustawach
2
przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
3
nadwyżki z lat ubiegłych
ROZCHODY OGÓŁEM
1
spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
2
przelewy na rachunki lokat

Klasyfikacja

plan przed
Zmiana
plan po zmianie
zmianą
2.321.339,80 (-) 173.681,59
2.147.658,21

905

39.192,00

-

39.192,00

952

309.514,90

-

309.514,90

957

1.972.632,90

(-) 173.681,59

1.798.951,31

992

49.124,90
49.124,90

177.519,00
-

226.643,90
49.124,90

994

-

177.519,00

177.519,00

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.154.2020
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
DOCHODY
dział

rozdział

758
75816

treść

dochody majątkowe

Różne rozliczenia

612.328,00

Wpływy do rozliczenia

612.328,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

612.328,00

WYDATKI
dział

rozdział

600
60016

60017

treść

wydatki majątkowe

Transport i łączność

434.809,00

Drogi publiczne gminne

204.000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

204.000,00

Drgi wewnętrzne

230.809,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

230.809,00

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik nr 6 do uchwały nr RG.0007.154.2020
Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 r.

"Załącznik nr 6 do Uchwały nr RG.0007.79.2019
Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 r."
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2020 ROKU

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dzał /
rozdział

przeznaczenie

kwota

przedmiotowe

podmiotowe

dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

celowe

przedmiotowe

podmiotowe

celowe

600 Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy

630 932,00
438 215,00

-

-

630 932,00
438 215,00

-

-

-

organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie
gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłebiowskiej
Metropolii
60014 Drogi publiczne powiatowe

438 215,00
192 717,00

-

-

438 215,00
192 717,00

-

-

-

192 717,00

-

-

192 717,00

-

-

-

dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu
Pszczyńskiego - udział w przebudowie ul. Rodzinnej w
Kobiórze
750 Administracja publiczna

93 000,00

-

-

93 000,00

-

-

-

75095 Pozostała działalność
składka gminy dla Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii,
Związku Gmin i Powiatów

93 000,00

-

-

93 000,00

-

-

-

93 000,00

-

-

93 000,00

-

-

-

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na postawie porozumień - dla Gminy Pszczyna
na pokrycie kosztów religi

958,00
958,00

-

-

958,00
958,00

-

-

-

958,00

-

-

958,00

-

-

-

66 557,00

-

-

64 557,00

-

-

50 000,00

-

-

50 000,00

-

-

-

50 000,00

-

-

50 000,00

-

-

-

7 836,00

-

-

7 836,00

-

-

-

851 Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu
medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000,00
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dzał /
rozdział

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
przeznaczenie
dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury
na realizację zadań wynikających z Gminnego programu
profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

85158 Izby wytrzeźwień
dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gmine na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla
miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba
Wytrzeźwień)

kwota

przedmiotowe

podmiotowe

celowe

przedmiotowe

podmiotowe

celowe

7 836,00

-

-

7 836,00

-

-

-

6 721,00

-

-

6 721,00

-

-

-

6 721,00

6 721,00

-

-

85195 Pozostała działalność
dotacje celowe na realizację zadań z zakres ochrony zdrowia
na cele okreslone w programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi

2 000,00

-

-

2 000,00

-

-

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
855 Rodzina
85595 Pozostała działalność
dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Kobiór w
niepublicznym żłobku
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 000,00
1 000,00

-

-

1 000,00
1 000,00

1 000,00
40 000,00
40 000,00

-

-

40 000,00
368 014,90

-

17 000,00

-

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dotacja dla KZK na zakup oprogramowania sterujacego
działaniem urządzeń oczyszczalni ścieków "Wschód"

dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

-

-

-

-

-

2 000,00

-

-

-

-

2 000,00

-

-

1 000,00
-

-

-

40 000,00
40 000,00

-

17 000,00

-

-

40 000,00
351 014,90

-

17 000,00

-

-

-

-

-

351 014,90

351 014,90
-

-

-

17 000,00

-

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

351 014,90

-

17 000,00

dofinansowanie kosztów wymiany inwestycji związanych ze
zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Kobiór ( kontynuacja programu "czyste powietrze")
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom
Kultury
92116 Biblioteki

351 014,90
513 902,00
343 172,00

-

513 902,00
343 172,00

-

-

-

343 172,00
170 730,00

-

343 172,00
170 730,00

-

-

-

-

prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną

170 730,00

-

170 730,00

-

-

-

-

-
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dzał /
rozdział
przeznaczenie
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
i sportu przez stowarzyszenia
RAZEM

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
kwota
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 734 363,90

przedmiotowe

-

podmiotowe

513 902,00

celowe

807 447,00

dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
przedmiotowe

podmiotowe

celowe

-

-

20 000,00
20 000,00

-

-

20 000,00
413 014,90
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UZASADNIENIE
I. zmiana w uchwale nr RG.0007.145.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr.RG.0007.138.2020 z dnia 29 października 2020 r. oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór
na 2020 rok wynika z nieprecyzyjnego określenia rozdziałów wydatków w załączniku nr 1 Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych
II.1. Zmiana planu dochodów Gminy:
- Dział 010 – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną refundacją wydatków dotyczących
zrealizowanego projektu unijnego pn.” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – etap II” – kwota
286.968 zł
- Dział 700 – zmniejszenie planu dochodów w związku z brakiem rozliczenia środków unijnych
wynikających z realizacji projektu pn.” Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie
zdegradowanym w Kobiórze” oraz projektu pn.” Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.
Tuwima 32” w łącznej kwocie 420.569,41 zł
- Dział 758 – zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów pismo ST9.4761.54.2020 z dnia 21.10.2020
( zmiana z rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe na rozdział 75816 wpływy do rozliczenia)
2. Zmniejszenie planu dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej w 2020 roku wynika z decyzji Wojewody Śląskiego Nr.FBI.3111.160.9. 2020 z dnia
20 listopada 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok ( zmniejszenie dochodów o
118 zł)
III. zmiana planu wydatków:
dział 600 - zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 484.802,00 zł w związku z:
- nierozdysponowaniem w br. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie
177.519,00 zł
- pismem Powiatu Pszczyńskiego w sprawie dofinansowania Gminy do inwestycji pn. Przebudowa ul.
Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1” ( przesunięcie
wydatków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności) o kwotę 307.283,00
IV. zmiana planu przychodów
– zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 173.681,59 zł w związku ze zmianą sposobu
finansowania wydatków w 2020 r.
V. zmiana planu rozchodów – zwiększenie planu rozchodów o kwotę 177.519 zł wynika z konieczności
ujęcia w budżecie Gminy na 2020 rok różnicy dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych nie znajdujących w 2020 roku pokrycia w wydatkach
VI. zmiana w uchwale nr RG.0007.79.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok:
1. zmiana § 3 i § 4 wynika ze zmniejszenia kwoty nadwyżki wynikającej ze zmniejszenia się kwoty deficytu
budżetu na 2020 rok oraz z ujęcia nieujętych w wydatkach br. środków RFIL w pozycji rozchodów jako
środki na rachunku bankowym
2. zmiana § 5 ust. 6 wynika ze zmiany w 2020 r. planu wydatków ponoszonych ze środków RFIL
3. zmiana załącznika nr 6 wynika z niższej niż pierwotnie zakładano uruchomienia w br. kwoty
dofinansowania dla Powiatu Pszczyńskiego do inwestycji pn. Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na
odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1” oraz innych wprowadzonych zmian w planie
dotacji
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