
UCHWAŁA NR RG.0007.245.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.231.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok  
oraz zmiany budżetu Gminy 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.0007.231.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok w § 4 pkt 3, pkt 6, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

1. pkt 3: ” § 5 otrzymuje brzmienie: Określa się rozchody budżetu w kwocie 917.992,00 zł z przeznaczeniem na 
: 

1) spłatę pożyczek w kwocie 67.992,00 zł, 

2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 850.000,00 zł.” 

2. pkt 6 „ 6. Załącznik nr 3e otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały” 

3. pkt 7: ” 7. Załącznik nr 3f otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały” 

4. W załączniku nr 1 do uchwały nr RG.0007.231.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok  - zmiana planu przychodów i rozchodów na 2021 rok pozycja II -Rozchody ogółem otrzymuje 
brzmienie: 

lp. wyszczególnienie § plan zmiana  plan po zmianie 
 
II.  

 
ROZCHODY OGÓŁEM 

 
67.992,00 

 
850.000,00 

 
917.992,00 

1. - spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 

 
992 

 
67.992,00 

 
- 

 
67.992,00 

2. - przelewy na rachunki lokat  
994 

 
- 

 
850.000,00 

 
850.000,00 

§ 2.  

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu 
planu przychodów  ogółem o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu 
dochodów ogółem o kwotę 5.512,04 zł, w tym zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.512,04 zł, z tego: 

-dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.512,04 zł 

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.512,04 zł. 

§ 4.  

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków ogółem o kwotę 85.512,04 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł oraz 
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.512,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 
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§ 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 1.082.324,22 zł, który zostanie sfinansowany z: 

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 145.623,00,00 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  340.000,00 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: 

„Określa się przychody budżetu w kwocie 2.000.316,22 zł z tytułu: 

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 995.623,00 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 340.000,00 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.”. 

3. w § 6 ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„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 
185.317,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3f.”. 

4. § 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 
2.977.500,00 zł, w tym: 

1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiór w kwocie 977.500,00 zł; 

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 
2.000.000,00 zł”. 

5. w § 11 ust. 2 kwotę „340.000,00 zł” zastępuje się kwotą „977.500,00 zł.” 

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

7. Załącznik nr 3g otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
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§ 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.0007.245.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 2 grudnia 2021 r. 

Zmiana planu przychodów i rozchodów na 2021 rok 

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

 
1.920.316,22 

 
80.000,00 

 
2.000.316,22 

1. nadwyżka z lat ubiegłych 957 915.623,00 80.000,00 995.623,00 
 
2. 

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

 
950 

 
336.576,00 

 
- 

 
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 

 
340.000,00 

 
- 

 
340.000,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.245.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 2 grudnia 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 1.385,13 - 1.385,13 
 60016 Drogi publiczne gminne 1.385,13 - 1.385,13 

z tego  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.385,13 - 1.385,13 
750  Administracja publiczna 80.000,00 80.000,00 - 
 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na 

prawach powiatu) 
 

80.000,00 
 

80.000,00 
 

- 
w tym  -wydatki jednostek budżetowych 80.000,00 80.000,00 - 
 z tego - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone 
 

80.000,00 
 

80.000,00 
 

- 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa 
 

4.126,91 
 
- 

 
4.126,91 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.126,91 - 4.126,91 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.126,91 - 4.126,91 
RAZEM 85.512,04 80.000,00 5.512,04 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.245.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 2 grudnia 2021 r. 

PLAN DOCHODÓW  I WYDATKÓW 
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI  LOKALNYCH W 2021 

dział 

 

wyszczególnienie Planowane dochody 

758  Różne rozliczenia 850 000,00 

 75816 Wpływy do rozliczenia 850.000,00 

 
 - dofinansowanie ze środków  Rządowego  Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 850.000,00 

II.  WYDATKI  ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  

na 2021 rok 
dział rozdział wyszczególnienie Planowane wydatki 
600  Transport i łączność 181.190,13 

 60016 Drogi publiczne gminne 181.190,13 
  wydatki majątkowe 181.190,13 
 z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne 181.190,13 

zadanie pn. ”Przebudowa ul. Kobiórskiej w Kobiórze” 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.126,91 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.126,91 
  wydatki majątkowe 4.126,91 
 z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.126,91 

zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór 
RAZEM 185.317,04 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.245.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 2 grudnia 2021 r. 

PLAN DOCHODÓW  I WYDATKÓW 
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU 

I. DOCHODY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W 2021 ROKU 

dział 

 

wyszczególnienie Planowane dochody 

851  Ochrona zdrowia 36.000,00 

 
85195 

Pozostała działalność 36.000,00 

 

 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 36.000,00 

852  Pomoc społeczna 10.145,60 
 85215 Dodatki mieszkaniowe 7.332,60 

 

 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 7.332,60 

 85295 Pozostała działalność 2.813,00 

 

 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2.813,00 

RAZEM 46.145,60 

II.  WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W 2021 ROKU 
dział rozdział wyszczególnienie Planowane wydatki 
851  Ochrona zdrowia 36.000,00 

 85195 Pozostała działalność 36.000,00 
  wydatki bieżące 36.000,00 

w tym  wydatki jednostek budżetowych 36.000,00 
 z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.454,92 
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.545,08 

- organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, powyżej 
70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktu szczepień oraz  zorganizowanie stanowiska koordynatora i infolinii – 26.000,00 
- działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19 – 10.000,00 

852  Pomoc społeczna 10.145,60 
 85215 Dodatki mieszkaniowe 7.332,60 
  wydatki bieżące 7.332,60 

w tym  wydatki jednostek budżetowych 143,78 
 z tego - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 143,78 

w tym  świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.188,82 
- środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 

 85295 Pozostała działalność 2.813,00 
  wydatki bieżące 2.813,00 

w tym  wydatki jednostek budżetowych 2.813,00 
 z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.813,00 

- środki na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu 
„Wspieraj Seniora” 

RAZEM 46.145,60 
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UZASADNIENIE 

I. Zmiana uchwały nr RG.0007.231.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2021 roku wynika z 
konieczności poprawy zawartych w niej błędów. 

II. zmiana planu przychodów – zwiększenie planu przychodów ( z nadwyżki z lat ubiegłych)  o kwotę 
80.000,00 zł wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki w związku ze zmianą 
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych 

III. zmiana w planie dochodów wynika: 
a) dział 750 – zwiększenie planu dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków  

otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - kwota 5.512,04 
IV. zmiana planu wydatków  

a) dział 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.385,13 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
środków na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków RFIL pn.” 
Przebudowa ul. Kobiórskiej” 

b) dział 750 – zwiększenie planu wydatków w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych – kwota 80.000,00 zł 

c) dział 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.126,91 zł z przeznaczeniem na  zadanie 
pn.”Poprawa bezpieczeństwa p.pożarowego w Gminie Kobiór 

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: 

 - zmiana §§ 3 i 4 w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania planu przychodów do zmian 
wprowadzonych niniejszą uchwałą 
- zmiana § 6 wynika ze zmiany planu wydatków inwestycji finansowanch ze środków RFIL 
- zmiana §§10 i 11 wynika z zamiaru zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach  
- zmiana załącznika 3f wynika ze zwiększenia planu wydatków na zadania objętych dofinansowaniem ze 
środków RFIL ( zgodnie z uchwała  nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na 
realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - odsetki od przekazanych 
środków przeznacza się na wydatki majątkowe) 
- zmiana załącznika 3g wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków związanych z organizacją pracy 
stanowiska koordynatowa i infolinii SARS-CoV-2  
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