
UCHWAŁA NR RG.0007.34.2019

RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminny (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019r. poz. 506), art. 211, art.212, art.216, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok polegającej na zwiększeniu 
planu przychodów o kwotę 663.437,00 zł, w tym zwiększenie planu przychodów § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych 
o kwotę 663.437,00 zł

§ 2. 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok polegającej na zwiększeniu planu 
dochodów ogółem o kwotę 164.036,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 164.036,00 zł

dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 164.036,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 164.036,00 zł.

§ 3. 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok polegającej na zwiększeniu planu 
wydatków ogółem o kwotę 827.473,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 274.673,00 zł, 
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 552.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. 

W uchwale nr RG.0007.10.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.799.096,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 374.668,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.424.428,00 zł.”.

2. § 4. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.855.688,00 zł z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 374.668,00 zł;

2) nadwyzki z lat ubiegłych w kwocie 2.481.020,00 zł.”.

3. w załaczniku nr 6 - planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w 2019 roku, zwiększa się kwoty 
dotacji ogółem o kwotę 51.340,00 zł, w tym:
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- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem o kwotę 51.340,00 zł, w tym:

- - dotacje celowe ogółem o kwotę 50.000,00, z tego

- w dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 50.000,00 zł

- rozdział 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 50.000,00 zł

- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego 
w Pszczynie kwota 50.000,00 zł

--dotacje podmiotowe ogółem o kwotę 1.340,00, z tego

- w dziale 921 - Kultura i ochronandziedzictwa narodowego o kwotę 1.340,00

- rozdział 92116 - Biblioteki o kwotę 1.340,00

- dotacja na prowadzenie bieżącej działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną

4. zał. nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeiu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady

mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.34.2019
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok wg działów, rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej

w tymdział rozdział wyszczególnienie zmiana 
wydatków 

ogółem wydatki bieżące wydatki 
majątkowe

600 Transport i łączność 190.000,00 - 190.000,00

60017 Drogi wewnętrzne 190.000,00 - 190.000,00

z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 190.000,00 - 190.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000,00 50.000,00 -

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 50.000,00 50.000,00 -

w tym wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 50.000,00 -

z tego wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych

50.000,00 50.000,00 -

801 Oświata i wychowanie 197.696,00 162.696,00 35.000,00

80101 Szkoły Podstawowe 162.696,00 162.696,00 -

w tym wydatki jednostek budżetowych 162.696,00 162.696,00 -

z tego wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych

162.696,00 162.696,00 -

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35.000,00 - 35.000,00

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.000,00 - 35.000,00

851 Ochrona zdrowia 100.637,00 50.637,00 50.000,00

85111 Szpitale ogólne 50.000,00 - 50.000,00

w tym inwestycje i zakupy inwesycyjne 50.000,00 - 50.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.637,00 50.637,00 -

w tym wydatki jednostek budżetowych 50.637,00 50.637,00 -

z tego wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych

50.637,00 50.637,00 -

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

150.000,00 - 150.000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu

150.000,00 - 150.000,00

w tym inwestycje i zakupy inestycyjne 150.000,00 - 150.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

1.340,00 1.340,00 -

92116 Biblioteki 1.340,00 1.340,00 -
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w tym dotacja na wydatki bieżące 1.340,00 1.340,00 -

926 Kultura fizyczna 137.800,00 10.000,00 127.800,00

92601 Obiekty sportowe 137.800,00 10.000,00 127.800,00

w tym wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 10.000,00 -

z tego wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych

10.000,00 10.000,00 -

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 127.800,00 - 127.800,00

RAZEM 827.473,00 274.673,00 552.800,00

 

Przewodniczacy Rady

mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.34.2019
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 marca 2019 r.

„Załącznik nr 8 do uchwały Nr RG.0007.10.2018

Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018r."

Plan przychodów i kosztów - Kobiórski Zakład Komunalny - na 2019 rok

przychody koszty
w tym

dział rozdział wyszczególnienie planowany 
stan 
funduszu 
obrotowego 
na początku 
roku

ogółem w tym:
dotacja 

z budżetu

ogółem
wynagrodzeni

a osobowe 
i beosobowe

wydatki 
majątkowe

wpłata do 
budżetu

planowany 
stan 
funduszu 
obrotowego 
na koniec 
roku

900 Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska

64.536,47 1.208.850,00 0,00 1.209.386,47 630.900,00 536,47 0,00 64.000,00

90001 Gospodarka 
ściekowa i ochrona 
wód

64.536,47 1.208.850,00 0,00 1.209.386,47 630.900,00 536,47 0,00 64.000,00

OGÓŁEM 64.536,47 1.208.850,00 0,00 1.209.386,47 630.900,00 536,47 0,00 64.000,00

 

Przewodniczacy Rady

mgr Przemysław Sawicki
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