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UCHWAŁA NR NR X/55/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 27 października 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.) 

§ 1. 

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

1) Zmniejsza  się  wydatki  budżetowe  o kwotę  1400zł  010  Rolnictwo  i łowiectwo  o kwotę  1400  zł  01010 
Infrastruktura  wodociągowa  i sanitacyjna  wsi  o kwotę  1400zł  wydatki  majątkowe  o kwotę  1400zł  w tym 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1400 zł 

2) Zwiększa  się  wydatki  budżetowe  o kwotę  1400zł  010  Rolnictwo  i łowiectwo  o kwotę  1400  zł  01010 
Infrastruktura  wodociągowa  i sanitacyjna  wsi  o kwotę  1400zł  wydatki  majątkowe  o kwotę  1400zł  w tym 
inwestycje  i zakupy  inwestycyjne  o kwotę  1400zł  w tym wydatki  na  programy  art.5  ust.1  pkt  2 i  3 o  kwotę 
1400 zł 

3) Zmniejsza  się  wydatki  budżetowe  o kwotę  6714  zł  801  Oświata  i wychowanie  o kwotę  6714  zł  80113 
Dowożenie  uczniów  do  szkół  o kwotę  6714  zł  wydatki  bieżące  o kwotę  6714  zł  w tym  wydatki  jednostek 
budżetowych o kwotę 6714 zł z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 6714 zł 

4) Zwiększa  się  dochody  budżetowe  o kwotę  847  zł  dział  750 Administracja  publiczna  o kwotę  847  zł  75095 
Pozostała działalność o kwotę 847 zł dochody majątkowe o kwotę 847 zł w tym dotacje i środki przeznaczone 
na inwestycje o kwotę 847 zł z tego środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 
847 zł 

5) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 53495 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 
53495 zł 90095 Pozostała działalność o kwotę 53495 zł wydatki majątkowe o kwotę 53495 zł w tym inwestycje 
i zakupy inwestycyjne o kwotę 53495 zł 

6) Zwiększa  się wydatki  budżetowe  o kwotę  54342  zł  750 Administracja  Publiczna  54342  zł  75095  Pozostała 
działaność  o kwotę  54342  zł wydatki majątkowe  o kwotę  54342  zł w tym  inwestycje  i zakupy  inwestycyjne 
o kwotę 54342 zł w tym wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 54342 zł 

7) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 31000 zł 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 31000 
zł 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat 
lokalnych  od  osób  prawnych  i innych  jednostek  organizacyjnych  o kwotę  4000  zł  dochody  bieżące  o kwotę 
4000zł w tym  inne o kwotę  4000  zł  75616 Wpływy z podatku  rolnego,podatku  leśnego,podatku od  spadków 
i darowizn,podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  oraz  podatków  i opłat  lokalnych  od  osób  fizycznych 
o kwotę 27000 zł dochody bieżące o kwotę 27000zł w tym inne o kwotę 27000zł 

8) Zwiększa  się  wydatki  budżetowe  o kwotę  37714zł  801  Oświata  i wychowanie  o kwotę  30800  zł  80104 
Przedszkola  o kwotę  30800  zł  wydatki  bieżące  o kwotę  30800  zł  w tym  wydatki  jednostek  budżetowych 
o kwotę 21238 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21238 zł świadczenia na rzecz 
osób fizycznych o kwotę 2848 zł dotacje na zadania bieżące o kwotę 6714 zł 757 Obsługa długu publicznego 
o kwotę  6914  zł  75702  Obsługa  papierów  wartościowych,kredytów  i pożyczek  jednostek  samorządu 
terytorialnego o kwotę 6914 zł wydatki bieżące o kwotę 6914 zł w tym na obsługę długu jednostki samorządu 
terytorialnego o kwotę 6914 zł 

9) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 450 zł 851 Ochrona zdrowia o kwotę 450 zł 85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi o kwotę 450 zł wydatki bieżące o kwotę 450 zł w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 
450 zł z tego na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 450 zł 
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10) Zwiększa  sie  wydatki  budżetowe  o kwotę  450  zł  851  Ochrona  zdrowia  o kwotę  450  zł  85158  Izby 
wytrzeźwień o kwotę 450 zł wydatki bieżące o kwotę 450 zł dotacje na zadania bieżące o kwotę 450 zł 

§ 2. 

W uchwale Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2011 rok. Załącznik nr 
6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

1/ dział 010 zwiększenie kosztu kwalifikowanego realizacji projektu pn"Ochrona zbiorników małej retencji 
na  rzece  Korzeniec  poprzez  rozbudowę  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  "Wschód"  wraz  z budową  sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" 2/ dział 750 Przyjęcie dotacji na realizację projektu "Elektroniczne Wrota 
dla Powiatu Pszczyńskiego"  oraz  "Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  oraz  dostosowanie  klasyfikacji 
budżetowej na dofinansowanie w/w projektów. 3/ dział  756   Zwiększenie planu o ponadplanowe wykonanie 
dochodów przez Urzędy skarbowe. 4/ dział 801 Zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem Porozumień 
na  dotacje  udzielane  dla  przedszkoli  oraz  zwiększenie  wydatków  w związku  z utworzeniem  doddatkowego 
oddziału przedszkolnego. 5/ dział 757  Zwiększenie wydatków na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.6/ 
dział 851Zwiększenie dotacji dla miasta Tychy zwiazanej z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień . 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Nr X/55/11 z dnia 27 października 2011 r.

dot.udz.zał.nr 6 do Uchw.Rady

Zalacznik1.xls


Arkusz1

														Załącznik

														do uchwały Nr X/55/11 Rady Gminy Kobiór

														z dnia 27 października 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		32,516.00		32,516.00						32,516.00

		7)celowa na zwrot dotacji udzielonych przez Miasto Katowice dla Przedszkoli		8,966.00		8,966.00						8,966.00

		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		2,684.00		2,684.00						2,684.00

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

		13)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

		14) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Goczałkowice dla przedszkoli		532.00		532.00						532.00

		RAZEM		927,988.00		926,988.00		199,800.00		363,700.00		363,488.00		1,000.00		0.00				1,000.00
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