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UCHWAŁA NR IX/46/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok 

Na podstawie art. 52 ust. 1,  art. 211,  art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1240)  oraz  art.  18  ust.  2 pkt.  4,  art.  51  ust.  1 i  art.  58  ustawy  z dnia  8 marca  1990r. 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.) 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1. 1. W budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.000,00 zł. 

700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.000,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł 

dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł 

w tym inne o kwotę 60.000,00 zł 

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.000,00 zł 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 80.000,00 zł 

wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000,00 zł 

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 140.000,00 zł 

600 Transport i łączność o kwotę 80.000,00 zł 

60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000,00 zł 

wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł 

z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 80.000,00 żł 

700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.000,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł 

wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł 

z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 60.000,00 zł 

4) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 67.151,36 zł 

Pozostałe przychody z prywatyzacji o kwotę 67.151,36 zł 

5) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 67.151,36 zł. 

010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 67.151,36 zł 

01095 Pozostała działalność o kwotę 67.151,36 zł 

dochody majątkowe o kwotę 67.151,36 zł 

z tego inne o kwotę 67.151,36 zł 
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6) Zmniejsza sie wydatki budżetowe o kwotę 1120,00zł 

750 Administracja Publiczna 1120,00zł 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1120,00zł 

wydatki bieżące 1120,00zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych 1120,00zł 

z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1120,00zł 

7) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1120,00zł 

750 Administracja Publiczna 1120,00zł 

75095 Pozostała działalność 1120,00zł 

wydatki majątkowe 1120,00zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1120,00zł 

z tego dotacje 1120,00zł 

§ 2. W uchwale Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2011 rok 

Załącznik nr 5 otrzymuje brzemienie 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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Uzasadnienie

1/ Przyjęcie na dochody i wydatki środków pozostałych jako niewykorzystane z wydatków niewygasających 2010 
r. w związku z wykonaniem skablowania przez VDP S.A linii napowietrznej średniego napięcia przebiegającej nad 
nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne. 2/ dział 010 zmniejszenie dochodów oraz zmiana po stronie 
przychodów    przyjęcie  środków  pochodzących  ze  zlikwidowanego  Publicznego  Zakładu  Lecznictwa 
Podstawowego  w Kobiórze.3/  dział  900  i 600  konieczność  realizacji  zadania  dotyczącego  remontu  dróg 
gminnych.Dział 750 zmiana spowodowana przekazaniem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Gminie 
Pszczyna na zakup serwera obsługującego System Informacji Przestrzennej powiatu pszczyńskiego. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/46/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

przychrozzał.

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/46/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

dot.udz.zał.nr 6 do Uchw.Rady

Zalacznik2.xls


Arkusz1

								Załącznik nr 1

								do uchwały Rady Gminy Kobiór Nr IX/46/11

								z dnia  31 sierpnia 2011r.

						Załącznik nr 5

						do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11

						z dnia 27 stycznia 2011r.

		PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 r.

		LP		TREŚĆ		KLASYFIKACJA §		KWOTA

		1		2		3		4

		PRZYCHODY OGÓŁEM						$   4,999,413.90

		1.		Kredyty i pożyczki		952		$   3,115,792.37

		2.		Inne źródła (wolne środki)		955		$   1,816,470.17

		3.		Pozostałe przychody z prywatyzacji		944		$   67,151.36

		ROZCHODY OGÓŁEM						$   1,933,785.61

		1		Spłaty kredytów i pożyczek		992		$   1,933,785.61
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																Załącznik nr 2

																do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr  IX/46/11

																z dnia  31 sierpnia 2011r

		ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W ROKU 2011

		Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011r

						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		259,700.00		259,700.00				259,700.00

		2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.		104,000.00		104,000.00				104,000.00

		3) dotacja celowa na cele okreslone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (zg. z programem)		1,000.00										1,000.00						1,000.00

		4) przedmiotowa - dopłata do 1m3 ścieków (do Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze).		199,800.00		199,800.00		199,800.00

		5) celowa  dla Miasta Tychy na organizację transportu zbiorowego		241,570.00		241,570.00						241,570.00

		6) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Tychy dla przedszkoli		27,000.00		27,000.00						27,000.00

		7)celowa na zwrot dotacji udzielonych przez Miasto Katowice dla Przedszkoli		8,300.00		8,300.00						8,300.00

		8) celowa na nauczanie religii		1,100.00		1,100.00						1,100.00

		9) 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

		10) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na doposażenie m.in.w sprzet biurowy, kwaterunkowy, meble biurowe oraz sprzęt informatyczny, sprzet techniki policyjnej		1,000.00		1,000.00						1,000.00

		11) celowa dla Miasta Tychy- wspóldziałanie w roku 2011 Miasta Tychy z Gminą Kobiór w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Kobiór doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach		2,234.00		2,234.00						2,234.00

		12) celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika na ul. Przelotowej		50,000.00		50,000.00						50,000.00

		12)dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Gminie Pszczyna na zakup serwera obsługującego System Informacji Przestrzennej powiatu pszczyńskiego		1,120.00		1,120.00						1,120.00

		RAZEM		920,824.00		919,824.00		199,800.00		363,700.00		356,324.00		1,000.00		0.00				1,000.00
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