
UCHWAŁA NR RG.0007.196.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 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 2021 r. poz.305) 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1.  

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu 
dochodów ogółem o kwotę 850.105,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków ogółem o kwotę 850.105,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

W uchwale nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) 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 399.608,17zł”. 

2. w § 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem tych środków w kwocie 89.483,16 zł.”. 

3. w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 399.608,17 zł;”. 

4. w § 4 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem tych środków w kwocie 89.483,16 zł.”. 

5. w § 6 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 otrzymują brzmienie: 
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„3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.185.358,00 zł oraz 
wydatki w kwocie 1.675.339,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3c. 
„4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
135.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 177.284,17 zł które przeznacza się na: 
1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 174.284,17 zł; 
2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3d.” 
„6. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 850.000,00 zł oraz 
wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
1.029.805 zł zgodnie z załącznikiem nr 3f.”. 

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

7. Załącznik nr 3d otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik nr 3f otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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.0007.196.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmiana planu przychodów na 2021 rok 

zmiana planu przychodów na 2021 rok 

lp. wyszczególnienie § plan zmiana  plan po zmianie 
 
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 

 
1.764.020,23 

 
- 

 
1.764.020,33 

1. nadwyżka z lat ubiegłych 957 648.353,00 - 648.353,00 
 
2. 

wolne środki, o których mowa 
w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 

 
950 

 
286.576,00 

 
- 

 
286.576,00 

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 

 
 
 

489.091,33 

 
 
 

(-) 89.483,16  

 
 
 

399.608,17 

4. przychody jednostek 
samorządu terytorialnego z 
wynikających z rozliczenia 
środków określonych w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 
realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z 
udziałem tych środków 

 
 
 

906 

 
 
 

0,00 

 
 
 

89.483,16 

 
 
 

89.483,16 

5. przychody z zaciągniętych 
pożyczek na rynku krajowym 

 
952 

 
340.000,00 

 
- 

 
340.000,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.196.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wg działów i źródeł dochodów 

w tym  
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 

 
105,00 

 
105,00 

 
- 

- wpłaty z opłaty targowej (-) 3.000,00 (-) 3.000,00 -  
- rekompensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 

 
3.105,00 

 
3.105,00 

 
- 

758 Różne rozliczenia 850.000,00 - 850.000,00 
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł 

 
 

850.000,00 

 
 

- 

 
 

850.000,00 

RAZEM 850.105,00 105,00 850,000,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4E101B4F-266F-4F6A-A792-3DA976A9AFC8. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.196.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok wg działów, rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej 

w tym 
dział rozdział Wyszczególnienie 

zmiana planu 
wydatków 
ogółem 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

750  Administracja publiczna 105,00 105,00 - 
 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 

powiatu) 
 

105,00 
 

105,00 
 

- 
w tym  wydatki jednostek budżetowych 105,00 105,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych 
 

105,00 
 

105,00 
 

- 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

środowiska 
 

850.000,00 
 

- 
 

850.000,00 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 850.000,00 - 850.000,00 
z tego  inwestycje i zakupy inwestycyjne 850.000,00 - 850.000,00 
 
RAZEM 

 
850.105,00 

 
105,00 

 
850.000,00 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.196.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

"załącznik nr 3c do uchwały nr rg.0007.159.2020 
rady gminy kobiór z dnia 29 grudnia 2020 r." 

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku 

 
I.DOCHODY  
  

dział 

 
 

rozdział wyszczególnienie dochody 

 900 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        1 185 358,00     

 
 

90002 Gospodarka odpadami        1 185 358,00     

 

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw        1 185 358,00     

 
 
II.WYDATKI 

dział  wyszczególnienie wydatki 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 674 675,00 

 90002 Gospodarka odpadami 1 674 675,00 

 
 1. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 123.476,00 

 
 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  (zatrudnienie 1,5 

etatu) 117.850,00 

  • pozostałe wydatki administracyjne 5 626,00 

 
 2. koszty zagospodarowania i transportu odpadów 

komunalnych 1 546 199,00 

 
 3. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi 5 000,00 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.196.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

"załącznik nr 3d do uchwały nr rg.0007.159.2020 
rady gminy kobiór z dnia 29 grudnia 2020 r." 

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku 

I.DOCHODY  
    

dział rozdział wyszczególnienie dochody 

756  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                135 000,00     

 75618 

wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw                135 000,00     

  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych                135 000,00     

 
 
II.WYDATKI  

dział rozdział wyszczególnienie wydatki 
851  Ochrona zdrowia                       177 284,17     

 85153 Zwalczanie narkomanii                   3 000,00     

  
 wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:                   3 000,00     

  • programy profilaktyczne                   2 000,00     
  • szkolenia, zakupy materiałów( ulotki, plakaty)                    1 000,00     
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        174 284,17    

  

 wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w tym:                174 284,17    

  1. działalność Świetlicy Środowiskowej                  82 073,00     

  
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy 
zlecenia                  61 403,00     

  • organizacja czasu wolnego dzieci                    8 000,00     

  
• wydatki administracyjne związane z obsługą Świetlicy 
Środowiskowej                  12 670,00     

  2. pozostałe działania                             92 211,17     

  

• dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, 
rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania 
rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie                            30.660,17     

  
• wynagrodzenia członków Komisji GPRPA oraz 
specjalistów konsultacji z zakresu uzależnień                  28 351,00     

  
• zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z 
obsługą zadań określonych w GPPiRPA                  33 200,00     
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.196.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

"załącznik nr 3f do uchwały nr rg.0007.159.2020 
rady gminy kobiór z dnia 29 grudnia 2020 r." 

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na 
przeciwdziałanie COVID-19 w 2021 roku 

I.   DOCHODY 

dział rozdział wyszczególnienie kwota dochodów 

758  Różne rozliczenia 850.000,00 
 75816 wpływy do rozliczenia 850.000,00 
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

 
850.000,00 

II. WYDATKI 

dział rozdział wyszczególnienie wydatki 

600  Transport i łączność 179.805,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 179.805,00 
  wydatki majątkowe 179.805,00 
z tego  inwestycje i zakupy inwestycyjne                             179.805,00 

zadanie pn. "Przebudowa ul. Kobiórskiej w Kobiórze" 179.805,00 

754  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 850.000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 850.000,00 
  wydatki majątkowe 850.000,00 
z tego  inwestycje i zakupy inwestycyjne                             850.000,00 

zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór” 850.000,00 

RAZEM 1.029.805,00 
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UZASADNIENIE

I. zmiana w planie przychodów wynika z konieczności dostosowania planu przychodów do odpowiednich
paragrafów klasyfikacji budżetowej

II. zmiana planu dochodów ogółem o kwotę 850.105 zł., w tym:
Dział 756 – zwiększenie planu dochodów ogółem o 850.105 zł, w tym:
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 3.000,00 zł w związku z art.31 zzm ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(DZ.U. poz.2055 z dnia 9 grudnia 2020 r)
- zwiększenie dochodów z tytułu rekompensaty za niepobieranie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. opłaty
targowej wynikające z w/w ustawy ( ( pismo Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej znak
ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021r.) – kwota 3.105,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) z przeznaczeniem na zadanie pn.”Poprawa
bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór” - kwota 850.000,00 zł

III. zmiana planu wydatków
Dział 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 105,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
zakup usług
dział 754 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.
zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór”

IV. zmiana uchwały nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie
budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok:
1. zmiana §§ 3 i 4 w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania planu przychodów do paragrafów
klasyfikacji budżetowej ( wydzielenie niewykorzystanych w ubr. wydatków unijnych do § 906 – dot.
projektu zdalna szkoła plus i wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór)
2. zmiana § 6 w/w uchwały wynika:
- załącznik nr 3c - ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia tzw.”13” o kwotę 664 zł
- załącznik nr 3d - ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.284,17 zł z tytułu niewykorzystanych w ubr.
środków na wydatki
- załącznik nr 3f - z pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
850.000,00 zł
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