
UCHWAŁA 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 

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.  

W uchwale nr RG.0007.126.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kobiór na 2020 rok załącznik nr 2 – zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu 
dochodów ogółem o kwotę 657.328,00 zł, w tym: 

1. zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 612.328,00 zł, z tego: 

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 612.328,00 zł 

᠆ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 612.328,00 zł 

2. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 45.000,00 zł, z tego: 

Dział 855 – Rodzina o kwotę   45.000,00 zł 

᠆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 45.000,00 zł 

§ 3.  

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków ogółem o kwotę 657.328,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł, 
wydatków majątkowych o kwotę 612.328,00 zł, zgodnie z załącznikiem na 2 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.0007.133.2020 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 września 2020 r. 

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok 

lp treść klasyfikacja plan przed 
zmianą 

zmiana plan po zmianie 

PRZYCHODY OGÓŁEM 2.323.892,00 64.932,90 2.388.824,90 
1 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 

 
 
 
 
 

39.192,00 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

39.192,00 

2 przychody z zaciągniętych pożyczek i 
kredytów na rynku krajowym 

 
952 

 
377.000,00 

 
- 

 
377.000,00 

3 nadwyżki z lat ubiegłych 957 1.907.700,00 64.932,90 1.972.632,90 
 
ROZCHODY OGÓŁEM 

 
56.592,00 

 
(-) 7.467,10 

 
49.124,90 

1 spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 

 
992 

 
56.592,00 

 
(-) 7.467,10 

 
49.124,90 

 
 
  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.133.2020 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 września 2020 r. 

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

dział rozdział wyszczególnienie plan wydatków 
ogółem 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

600  Transport i łączność 612.328,00 - 612.328,00 
 60016 Drogi publiczne gminne 342.328,00 - 342.328,00 
z tego  inwestycje i zakupy inwestycyjne 342.328,00 - 342.328,00 
 60017 Drogi wewnętrzne 270.000,00 - 270.000,00 
z tego  inwestycje i zakupy inwestycyjne 270.000,00 - 270.000,00 
855  Rodzina 45.000,00 45.000,00 - 
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

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

 
 

45.000,00 

 
 
45.000,00 

 
 

- 

w tym  wydatki jednostek budżetowych 45.000,00 45.000,00 - 
 z tego wydatki związane z realizacja ich 

zadań statutowych 
45.000,00 45.000,00 - 

RAZEM 657.328,00 45.000,00 612.328,00 
 
 
  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE

I. Zmiana w uchwale nr RG.0007.126.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wynika z błędu pisarskiego.

II. zmiana planu dochodów – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 657.328,00 zł z tytułu:
1. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych gminie na podstawie Uchwały nr
102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu
terytorialnego (M.P. poz.662) w kwocie 612.328,00
2. zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne za lata 2014 – 2019 – kwota 45.000,00 zł

III. zmiana planu wydatków:
1. dział 600 - zwiększenie planu wydatków na majątkowych ogółem o kwotę 612.328 zł z przeznaczeniem
na:
- realizację zadania pn.”Przebudowa ul. Wodnej w Kobiórze” w kwocie 82.328,00 zł
- przebudowę ul. Żelaznej w Kobiórze w kwocie 260.000,00 zł
- przebudowę dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy gminnym
budynku wielofunkcyjnym oraz mieszkaniowym – ul. Centralna 57-59 w kwocie 270.000,00 zł
2. dział 855 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie
pobranych składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za lata 2014
– 2019 – kwota 45.000,00 zł
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