
UCHWAŁA NR RG.0007.218.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.211.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok oraz 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 2021 r. poz. 1372), 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.  

W uchwale Nr RG.0007.211.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kobiór na 2021 rok § 4 ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. w § 11 ust.2 kwotę „ 340.000,00 zł zastępuje się kwotą „ 1.105.000,00 zł.”. 

§ 2.  

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu 
planu przychodów ogółem o kwotę  130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu 
dochodów ogółem o kwotę 39.162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków ogółem o kwotę  169.162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  

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. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„ Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie 1.906.824,22 zł, który zostanie sfinansowany z: 

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 842.623,00 zł; 

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 268.584,00zł; 

3) przychodów z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu pn.” Zmiana 
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na 
terenie Gminy Kobiór w roku 2021” w kwocie  467.500,00 zł; 

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 238.634,06 zł; 

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.”. 

2. § 4 otrzymuje brzmienie: 
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„Określa się przychody budżetu w kwocie1.974.816,22 zł z tytułu: 

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 842.623,00 zł; 

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie  336.576,00zł; 

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 238.634,06 zł; 

4) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 467.500,00 zł; 

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.”. 

§ 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.0007.218.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 września 2021 r. 

Zmiana planu przychodów na 2021 rok 

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

 
1.844.816,22 

 
130.000,00 

 
1.974.816,22 

1. nadwyżka z lat ubiegłych 957 762.623,00 80.000,00 842.623,00 
 
2. 

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

 
950 

 
286.576,00 

 
50.000,00 

 
336.576,00 

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 

 
 
 

238.634,06 

 
 
 

- 

 
 
 

238.634,06 

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 

 
 
 

89.483,16 

 
 
 

- 

 
 
 

89.483,16 

5. przychody z zaciągniętych 
pożyczek na rynku krajowym 

 
952 

 
467.500,00 

 
- 

 
467.500,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.218.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 września 2021 r. 

Zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok wg działów i źródeł dochodów  

dział wyszczególnienie 

Plan dochodów 
ogółem 

dochody bieżące 
dochody 

majątkowe 

758 Różne rozliczenia 
 

12.600,00 12.600,00 - 

 - subwencje ogólne z budżetu państwa 
 

12.600,00 12.600,00 - 
855 Rodzina 26.562,00 26.562,00 - 
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26.562,00 26.562,00 - 

RAZEM 
 

39.162,00 39.162,00 - 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.218.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 30 września 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 

600  Transport i łączność 30.000,00 30.000,00 - 
 60016 Drogi publiczne gminne 30.000,00 30.000,00 - 
w tym  wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 30.000,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacja ich zadań 

statutowych 
 

30.000,00 
 

30.000,00 
 

- 
700  Gospodarka mieszkaniowa 38.000,00 38.000,00 - 
 70001 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
 

18.000,00 
 

18.000,00 
 

- 
w tym  wydatki jednostek budżetowych 18.000,00 18.000,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacja ich zadań 

statutowych 
 

18.000,00 
 

18.000,00 
 

- 
 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

- 
w tym  wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 20.000,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacja ich zadań 

statutowych 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

- 
801  Oświata i wychowanie 12.600,00 12.600,00 - 
 80101 Szkoły podstawowe 12.600,00 12.600,00 - 
w tym  wydatki jednostek budżetowych 12.600,00 12.600,00 - 
 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

12.600,00 
 

12.600,00 
- 

855  Rodzina 26.562,00 26.562,00 - 
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

 
 

26.562,00 

 
 

26.562,00 

 
 

- 

w tym  wydatki jednostek budżetowych 26.562,00 26.562,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacja ich zadań 

statutowych 
 

26.562,00 
 

26.562,00 
 

- 
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

80.000,00 
 

- 
 

80.000,00 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80.000,00 - 80.000,00 
z tego  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.000,00 - 80.000,00 
926  Kultura fizyczna (-) 18.000,00 (-) 18.000,00 - 
 92601 Obiekty sportowe (-) 18.000,00 (-) 18.000,00 - 
w tym  wydatki jednostek budżetowych (-) 18.000,00 (-) 18.000,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacja ich zadań 

statutowych 
 

(-) 18.000,00 
 

(-) 18.000,00 
 

- 
RAZEM  169.162,00 89.162,00 80.000,00 
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UZASADNIENIE 

I. zmiana w uchwale nr RG.0007.211.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok wynika z błędnie udzielonego przez Radę Gminy 
upoważnienia dla Wójta do zaciągnięcia w latach 2021-2023 pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach 
/upoważnienie winno obejmować całą kwotę pożyczki natomiast w uchwale uwzględniono tylko 
kwotę przypadającą do zaciągnięcia w 2021 roku/ 

II. zmiana w planie przychodów wynika – ze zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o 
których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ( kwota 50.000,00 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych  ( 
kwota 80.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków na remonty i zimowe 
utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia ul. 
Kobiórskiej na odcinku ścieżki rowerowej” 

III. zmiana w planie dochodów wynika: 
a) dział 758 – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok z tytułu 

finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i 
umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 
oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego 
/pismo Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.10.2021.6g z 
dnia 16.09.2021 r./ - kwota 12.600,00 zł 

b) dział 855 – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie zapłaconych składek na 
ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za okres 2017-2020 
/dochody odprowadzone zostaną do budżetu państwa/ - kwota 26.562,00 zł 

IV. zmiana planu wydatków  
a) dział 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie dodatkowych wydatków na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych 
- realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia ul. Kobiórskiej na odcinku ścieżki 

rowerowej” – 80.000,00 
b)  dział 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na: 
- niezbędny remont pokrycia dachowego nad częścią mieszkania przy ul. Centralnej  - 18.000,00 
-  uzupełnienie środków w związku z planowanymi wydzieleniami działek pod drogi wynikającymi 
ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Na Kąty w Kobiórze 
oraz w związku z koniecznością wyceny działek przewidzianych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym – 20.000,00 
c) dział 801 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i 
utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego 
d) dział 855 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 26.562,00 zł z przeznaczeniem na 

zwrot do budżetu państwa nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za 
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za okres 2017-2020 roku. 

e) dział 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn.” Budowa oświetlenia ul.Kobiórskiej na odcinku ścieżki rowerowej” 

f) dział 926 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie środków na remont dachu budynku mieszkalnego na GOS 

V. zmiana uchwały nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 
budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok: 
a) zmiana §§ 3 i 4 w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania planu przychodów do zmian 

wprowadzonych niniejszą uchwałą 
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