
UCHWAŁA NR RG.0007.145.2020 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.138.2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz zmiany budżetu 
Gminy Kobiór na 2020 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), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1.  

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr RG.0007.138.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2020 roku 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegającej na: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegających na 
zmniejszeniu planu przychodów ogółem o kwotę 67.485,10 zł, z tego zmniejszenie § 952 – przychody 
z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o łączną kwotę 67.485,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały.”. 

2. w załączniku nr 1 – zmiana planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok w treści punktu 2. skreśla 
się słowa „i kredytów” 

§ 2.  

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3.  

W uchwale nr RG.0007.79.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2020 w § 5 dodaje się ust. 6. w brzmieniu: 

„6. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 612.328,00 zł” 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.145.2020 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 26 listopada 2020 r. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

dochody 

 
dział 

 
rozdział 

 
treść 

 
dochody majątkowe 

758  Różne rozliczenia 612.328,00 

 75814 Różne rozliczenia finansowe 612.328,00 

  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

 
612.328,00 

wydatki 

dział rozdział treść wydatki majatkowe 
600  Transport i łączność 612.328,00 
 60016 Drogi publiczne gminne 612.328,00 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 612.328,00 
 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.145.2020 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wg działów, rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej 

w tym 
dział rozdział wyszczególnienie 

zmiana planu 
wydatków 
ogółem 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

4.630,00 4.630,00 - 

 75414 Obrona cywilna 4.630,00 4.630,00 - 
w tym  wydatki jednostek organizacyjnych 4.630,00 4.630,00 - 
 z tego wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
4.630,00 4.630,00 - 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

7.000,00 - 7.000,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 

7.000,00 - 7.000,00 

z tego  inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.000,00 - 7.000,00 
926  Kultura fizyczna (-) 11.630,00 (-) 11.630,00 - 
 92601 Obiekty sportowe (-) 7.000,00 (-) 7.000,00 - 
w tym  wydatki jednostek organizacyjnych (-) 7.000,00 (-) 7.000,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 
(-) 7.000,00 (-) 7.000,00 - 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (-) 4.630,00 (-) 4.630,00 - 
w tym  wydatki jednostek organizacyjnych (-) 4.630,00 (-) 4.630,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 
(-) 4.630,00 (-) 4.630,00 - 

RAZEM - (-) 7.000,00 7.000,00 
 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE

I. zmiana w uchwale Nr RG.0007.138.2020 Rady Giny Kobiór z dnia 29 października 2020 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 wynika z konieczności dostosowania nazwy źródeł finansowania
przychodów ( Gmina zamierza w br. zaciągnąć pożyczki a nie kredyty stąd wykreślenie słowa kredytów )

II. zmiana planu wydatków
Dział 754 – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zlecenia wykonania akredytacji oraz
dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy w ramach opracowania Planów operacyjnych
funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zgodnie z
zarządzeniem nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad opracowania planów
operacyjnych funkcjonowania oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych
i nadzorowanych przez Wojewodę - kwota 4.630,00
Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków
na zakup osprzętu roboczego do mikrociągnika KUBOTA ( zamiatarka mokra przednia) celem pełnego
wykorzystania jego potencjału technicznego
Dział 926 – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 11.630,00 zł powstałych w wyniku oszczędności
w związku z pandemią COVID-19 na:
- energii na GOS w kwocie 7.000 zł ( środki przeznacza się na zakup osprzętu do mikrociągnika)
- ograniczenia działalności sportowej w kwocie 4.630,00 zł ( środki przeznacza się na opracowanie
bezpieczeństwa teleinformatyczngo)

III. uchwałą nr RG.0007.133.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 września 2020 r. .w sprawie zmiany
uchwały nr RG.0007.126.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wprowadzono do budżetu Gminy środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych . Środki z RFIL są środkami objętymi szczególnymi zasadami wykonania
budżetu wynikającymi z ustaw odrębnych, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 UFP.
(ustawą odrębną w tym przypadku jest ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie 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. z 2020 r. poz.
568 ze zm.), której przepis art. 65 ust. 11 stanowi, że: państwowe jednostki budżetowe i jednostki
samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają
na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku,
natomiast z art. 65 ust. 28 tej ustawy wynika, że w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym
COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia
na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego)
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