
UCHWAŁA NR RG.0007.323.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz.1634) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu 
dochodów ogółem o kwotę 2.891.582,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków ogółem o kwotę 3.163,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej   uchwały. 

§ 3.  

Dokonuje się zmiany planu rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu 
rozchodów ogółem o kwotę 2.888.418,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej  uchwały. 

§ 4.  

W uchwale nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie 65.763,94 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi 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 65.763,94 zł.”. 

2. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Określa się przychody budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok w łącznej kwocie 3.091.174,51 zł oraz 
rozchody budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok w łącznej kwocie 3.025.410,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały”. 

3. Załącznik nr 3e otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik nr 3g otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

5. załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  

W uchwale Nr RG.0007.319.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2022 w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kobiór na 2022 rok, w załączniku nr 1 – zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 
2022 rok wg działów i źródeł dochodów, w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwrot „wpływy z różnych 
dochodów „  zastępuje się zwrotem „wpływy z usług” 
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§ 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.0007.323.2022 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

Zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wg działów i źródeł dochodów  

Dział Wyszczególnienie 

Plan dochodów 
ogółem dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 
2.888.418,57  

2.888.418,57 
- 

 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
 

2.888.418,57 2.888.418,57 - 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

3.163,52 3.163,52 - 

 

w tym: 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 

 
 

3.163,52 3.163,52 - 

 

-  dotacja celowa 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 

 
 
 

3.163,52 

 
 
 

3.163,52 
 

- 
 
 

RAZEM 2.891.582,09 2.891.582,09 - 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.323.2022 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wg działów, rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej 

w tym 
dział rozdział Wyszczególnienie 

zmiana planu 
wydatków ogółem wydatki bieżące wydatki 

majątkowe 
600  Transport i łączność 22.000,00 13.000,00 9.000,00 
 60016 Drogi publiczne gminne 22.000,00 13.000,00 9.000,00 
w tym  wydatki jednostek budżetowych 13.000,00 13.000,00 - 
z tego  - wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych 
13.000,00 13.000,00 - 

z tego  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.000,00 - 9.000,00 
700  Gospodarka mieszkaniowa - 13.000,00 - 13.000,00 - 
 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
 

- 13.000,00 
 

- 13.000,00 
 
- 

w tym  wydatki jednostek budżetowych - 13.000,00 - 13.000,00 - 
z tego  - wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych 
 

- 13.000,00 
 

- 13.000,00 
 
- 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 
- 9.000,00 

 
- 

 
- 9.000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne - 9.000,00 - - 9.000,00 
z tego  - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.000,00 - - 9.000,00 
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

3.163,52 3.163,52 
 
- 

 90026 Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 

 
3.163,52 

 
3.163,52 

 
- 

w tym  wydatki jednostek budżetowych 3.163,52 3.163,52 - 
z tego  - wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych 
3.163,52 3.163,52 - 

RAZEM 3.163,52 3.163,52 - 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.323.2022 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

„załącznik nr 5 do uchwały nr RG.0007.260.2021” 

Zmiana planu rozchodów na 2022 rok 

lp. wyszczególnienie § 
 

Plan 
 

zmiana 
plan po 

zmianach 
 
I. PRZYCHODY OGÓŁEM  

 
3 091 174,51 

 
- 

 
3 091 174,51 

1. nadwyżka z lat ubiegłych 957 955 165,84 
 

- 955 165,84 

2. 
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 
ustawy 950 585 082,51 

 
- 585 082,51 

3. 

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 

905 
 1 338 426,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 338 426,16 

4. przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 212 500,00 
 

- 212 500,00 

 
 
II. ROZCHODY OGÓŁEM 

 
 

136 992,00 

 
 
2.888.418,57 3.025.410,57 

1. spłaty otrzymanych  krajowych  pożyczek i kredytów 992 
 

136 992,00 
 

- 136 992,00 

2. przelewy na rachunki lokat 994 
 

- 
 

2.888.418,57 2.888.418,57 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.323.2022 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

„załącznik nr 3e do uchwały nr RG.0007.260.2021” 

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
w 2022 roku 

I. dochody 

dział Wyszczególnienie Planowane dochody 

758 Różne rozliczenia 6.169,09 
 - wpływy z różnych dochodów 6.169,09 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.667.700,00 
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
 

1.667.700,00 
RAZEM 1.673.869,09 

II. wydatki  

dział rozdział Wyszczególnienie Planowane wydatki 
po zmianach 

600  Transport i łączność 181.955,49 
 60016 Drogi publiczne gminne 181.955,49 
  wydatki majątkowe 181.955,49 
 z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne 181.955,49 

zadanie pn. ”Przebudowa ul. Kobiórskiej w Kobiórze” 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 862.146,89 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 862.146,89 
  wydatki majątkowe 862.146,89 
 z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne 862.146,89 

zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór 
801  Oświata i wychowanie 138.900,00 

 80101 Szkoły podstawowe 138.900,00 
  wydatki bieżące 138.900,00 
  wydatki jednostek budżetowych  138.900,00 
 z tego - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 138.900,00 

środki z FPCoVID-19: zadanie pn. Laboratoria Przyszłości 
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.667.700,00 

 85395 Pozostała działalność 1.667.700,00 
w tym  wydatki jednostek budżetowych 32.700,00 

 z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.580,00 
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.120,00 

w tym  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.635.000,00 
środki z FPCoVID-19: jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł przysługujące gospodarstwu domowemu w 
którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (tzw. dodatek węglowy) 
-Środki z FP COVID-19-dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, 
zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw domowych”, oraz dodatek dla niektórych podmiotów niebędących  
gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zwanego dalej „dodatkiem dla 
podmiotów  wrażliwych”-zmiana klasyfikacji budżetowej 

RAZEM 2.850.702,38 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.323.2022 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

„załącznik nr 3g do uchwały nr RG.0007.260.2021” 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU 
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA 

I. DOCHODY 

dział 
rozdział 

wyszczególnienie 
Plan dochodów po 
zmianie 

750  Administracja publiczna 9.068,93 

 

 - środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 

 
9.068,93 

758  Różne rozliczenia 122.539,00 

 

 - środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 

 
122.539,00 

852  Pomoc społeczna 506.941,00 

 
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  
506.941,00 

853 
 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 

66.708,00 

 

 - środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 

66.708,00 

  RAZEM 705.256,93 

II. WYDATKI 
dział rozdział § wyszczególnienie Plan wydatków po 

zmianie 
750   Administracja publiczna 9.068,93 
 75095  Pozostała działalność 9.068,93 
w tym   wydatki jednostek budżetowych 9.068,93 
 z tego  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.898,84 
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 170,09 
w tym: 
- nadanie nr pesel na wniosek obywatelowi Ukrainy (art..4 ustawy) – 4.682,93 
- nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie nr pesel (art..5 ustawy) – 4.386,00 

801   Oświata i wychowanie 122.539,00 
 80101  Szkoły Podstawowe 103.232,79 
w tym   wydatki jednostek budżetowych 103.232,79 
 z tego  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98877,23 
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.355,56 
w tym: wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 
dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 

 80104  Przedszkola 19.306,21 
w tym   wydatki jednostek budżetowych 19.306,21 
 z tego  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.306,21 
w tym: wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 
dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 

852   Pomoc społeczna 506.941,00 
 85295  Pozostała działalność 506.941,00 
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w tym   wydatki jednostek budżetowych 2.240,00 
 z tego  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.240,00 
w tym   świadczenia na rzecz osób fizycznych 504.701,00 
w tym: 
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy 451.440,00 
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży  – 1.781,00 
- świadczenie rodzinne art.26 ust.1 pkt 1  – 53.720,00 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66.708,00 
 85395  Pozostała działalność 66.708,00 
w tym   wydatki jednostek budżetowych 1.308,00 
 z tego  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.308,00 
w tym   świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.400,00 
  3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terytorium RP 
65.400,00 

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi (art.31) - 65.400,00 
RAZEM  705.256,93 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.323.2022 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

„załącznik nr 7 do uchwały nr RG.0007.260.2021” 

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych 
i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok 

I. Plan dochodów 

Dział / rozdział wyszczególnienie Kwota 

801 Oświata i wychowanie 232.500,00 

80104 Przedszkola 232.500,00 

 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego 

230.000,00 

 - wpływy z pozostałych odsetek 500,00 

 - wpływy z różnych dochodów 2.000,00 

II. Plan wydatków 

Dział / rozdział wyszczególnienie Kwota 

801 Oświata i wychowanie 232.500,00 
80104 Przedszkola 232.500,00 

 - wydatki bieżące 232.500,00 

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 232.500,00 

z tego - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 232.500,00 
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UZASADNIENIE 

1. zmiana planu dochodów: 
a) dział 756 –zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022.g z 
dnia 30.09.2022 w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.888.418,57 zł 
b) dział 900 – zwiększenie planu dochodów w związku z refundacją wydatków wynikających z projektu 
unijnego pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór” -  
kwota 3.163,52 zł 
 
2. zmiana planu wydatków  
a) dział 600 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na: 
- uzupełnienie środków na przeprowadzenie remontu drogi gminnej ul. Pięknej – 13.000,00 zł 
- uzupełnienie środków w związku z koniecznością zlecenia wykonania robót dodatkowych w ramach 
projektu pn.”Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany na odcinku prowadzącym 
wzdłuż ul. Promnickiej i ul.Pogodnej do Tyskiego DPS Dobre miejsce w Kobiórze” – kwota 9.000,00 zł 
b) dział 700 – zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem ich na uzupełnienie środków na 
przeprowadzenie remontu drogi gminnej ul. Pięknej – 13.000,00 zł 
c) dział 754 – zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem ich na uzupełnienie środków w związku z 
koniecznością zlecenia wykonania robót dodatkowych w ramach projektu pn.”Budowa I etapu ciągu pieszo-
rowerowego relacji Kobiór-Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i ul.Pogodnej do 
Tyskiego DPS Dobre miejsce w Kobiórze” – kwota 9.000,00 zł 
d) dział 900 -zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie do likwidacji azbestu z budynków na terenie 
Gminy Kobiór – kwota 3.163,52 zł 
3. zmiana planu rozchodów – zwiększenie planu rozchodów o kwotę 2.888.418,57 zł z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na rachunku bankowym na pokrycie planowanych w 2023 roku wydatków. 
4. zmiana uchwały nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w    sprawie 
budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok: 
- zmiana § 4  oraz zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmiany kwoty rozchodów wprowadzonych niniejszą 
uchwałą 
- zmiana załącznika nr 3e, 3g wynika z konieczności aktualizacji tych załączników 
- zmiana załącznika nr 7 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w planie finansowym rachunku 
dochodów oświatowych prowadzonym przez Przedszkole poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków 
o kwotę 40.000,00 zł w związku z utworzeniem ósmego oddziału przedszkolnego 
5.Zmiana w uchwale Nr RG.0007.319.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2022 w sprawie 
zmiany budżetu Gminy  na 2022 rok, wynika z błędnie określonego źródła dochodu i konieczności jego 
zmiany. 
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