UCHWAŁA NR XXVIII/197/13
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok.
Na podstawie art. art. 52 ust.1 i 2 , art.211,art.212, art. 214-215 art. 235- 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity D.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
w budżecie Gminy Kobiór na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 21.600,00 zł, w tym:
700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.500,00 zł
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 10.500,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.500,00 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.500,00 zł
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 6.000,00 zł
750 – Administracja publiczna o kwotę 4.000,00 zł
75023 – Urzędy gmin ( miast na prawach powiatu) o kwotę 4.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł
z tego: wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych o kwotę 4.000,00 zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.100,00 zł
90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1.100,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.100,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.100,00 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.100,00 zł
2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21.600,00 zł
600 – Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł
60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 4.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.000,00 zł
801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.600,00 zł
80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 17.600,00 zł

Id: E22924E8-9DE3-4EA2-B8AD-61C69423DE7A. Uchwalony

Strona 1

- wydatki bieżące o kwotę 17.600,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.600,00 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17.600,00zł
§ 2.
W Uchwale Nr XX/139/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór
załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
W Uchwale Nr XX/139/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór
załącznik Nr 7 - plan przychodów i kosztów na 2013 rok , Samorządowy zakład budżetowy - Kobiórski Zakład
Komunalny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - KOBIÓRSKI
ZAKŁAD KOMUNALNY
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok

w tym
dotacje:
w tym:
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1) dotacja podmiotowa dla
Gminnego Domu Kultury
2) dotacja podmiotowa dla
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kobiórze.
3) dotacje celowe na cele
określone w programie
współpracy z organizacjami
pozarządowymi (zg.
z programem)
6) dotacja celowa dla Miasta
Tychy - na organizację
transportu zbiorowego
7) dotacja celowa - na zwrot
kosztów dotacji udzielonych
przez Miasto Tychy dla
przedszkoli
8) dotacja celowa - na zwrot
kosztów dotacji udzielonych
przez Miasto GoczałkowiceZdrój dla przedszkoli
9) pomoc finansowa
w postaci dotacji celowej dla
miasta Bielsko-Biała na
dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania
Alkoholizmowi w BielskuBiałej (Izba Wytrzeźwień)
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10) dotacja celowa dla
Powiatu Pszczyńskiego - na
modernizację dróg
powiatowych
11) dotacja celowa - Wczesne
wspomaganie rozwoju
dziecka
12) celowa jako wpłata na
fundusz celowy wsparcia
Policji, z przeznaczeniem na
ponadnormatywną służbę
policjantów na terenie Gminy
Kobiór
13) dotacja celowa dla
Gminy Pszczyna w związku
z powierzeniem Gminie
zadania publicznego
w zakresie nauczania religii
Kościoła Wolnych
Chrześcijan w RP
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UZASADNIENIE
I. Zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu gazu ziemnego, energii oraz wywozu odpadów
komunalnych i ścieków bytowych - kwota 16.500,00 zł
dział 600 - Transport i łączność , dział 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie kwoty dotacji dla
Miejskiego zakładu Komunikacji w Tychach, w ramach porozumienia międzygminnego na organizację
komunikacji pasażerskiej i zwiększenie środków na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy
- kwota 4.000,00
dział 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zgłaszanymi na koniec br.
przez Szkołę Podstawową oszczędnościami w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń - kwota
17.600,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów
odbioru odpadów z terenów komunalnych i cmentarza- kwota 1.100,00 zł
II. Zmiana załącznika Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór
na 2013 rok
Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok związana jest z
porozumieniem z Gminą Pszczyna w sprawie powierzenia przez Gminę Kobiór zadania publicznego w
zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1.10.2013
r. do 31.12.2013 r.
III. Zmiana załącznika Nr 7 - plan przychodów i kosztów na 2013 rok , Samorządowy zakład budżetowy Kobiórski Zakład Komunalny
W związku z koniecznością modernizacji półpośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z
wymianą kabla zasilającego oczyszczalnię ( prace nieuwzględnione w dokumentacji projektowej rozbudowy
oczyszczalni ścieków) istnieje konieczność zwiększenia planu kosztów majątkowych KZK o wartość robót
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Kobiórze, tj, kwoty
21.295,12zł. ( przesunięcie w planie finansowym KZK pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi)
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