UCHWAŁA NR RG.0007.287.2018
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 216, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok polegającej na zwiększeniu
planu przychodów ogółem o kwotę 16.000,00 zł, w tym zwiększenie planu przychodów §950 - wolne środki,
o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 16.000,00 zł
§ 2.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów ogółem o kwotę 5.708,02 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 5.708,02 zł, z tego:
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów) samorządom wojewodztw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.000,00 zł
dział 758 - Rózne rozliczenia
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę
708,02 zł.
§ 3.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu
wydatków ogółem o kwotę 21.708,02 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 5.708,02 zł, oraz wydatków
majątkowych o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4.
W uchwale nr RG.0007.243.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy
Kobiór na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. otzrymuje brzmienie:
„§ 3. planuje się deficyt budżetu w kwocie 3.194.251,43 zł, który zostanie sfinansowany:
1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w łacznej kwocie 320.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
1) "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze- etap II- w kwocie 139.500,00 zł
2) "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze w kwocie
180.700,00 zł.
2. Wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 302.330,43zł
3. przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.571.721,00 zł.”.
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2. § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.308.683,43 zł z tytułu:
1) wolnych środów o których mowa w art 217 ust.6 ustawy w kwocie 389.020,43 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.599.463,00 zł
3) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w łacznej kwocie 320.200,00 zł.”.
§ 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 do uchwały Nr RG.0007.287.2018
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Zmiana planu wydatkow ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok wg działów, rozdziałów klasyfikacji
budżetowej
dział

rozdział

010

wyszczególnienie

zmiana
wydatków

w tym
wydatki
bieżące

wydatki
majątkowe

Rolnictwo i łowiectwo

5.000,00

5.000,00

-

01008

Melioracje wodne

5.000,00

5.000,00

-

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych

5.000,00

5.000,00

-

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

5.000,00

5.000,00

-

Administracja publiczna

708,02

708,02

-

75011

Urzędy wojewódzkie

708,02

708,02

-

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych

708,02

708,02

-

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

708,02

708,02

-

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

16.000,00

-

16.000,00

90002

Gospodarka odpadami

16.000,00

-

16.000,00

w tym

wydatki majątkowe

16.000,00

-

16.000,00

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne

16.000,00

-

16.000,00

750

900
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