
UCHWAŁA NR RG.0007.180.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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.  

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu 
przychodów o kwotę 31.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Dokonuje się zmiany planu rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegającej na zmniejszeniu planu 
rozchodów ogółem o kwotę 31.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

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. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.626.018,00 zł z tytułu: 

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 856.443,00 zł; 

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 286.576,00 zł; 

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 222.499,00 zł. 

4) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 260.500,00 zł.”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„ Określa się rozchody budżetu w kwocie 67.992,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 
67.992,00 zł.”. 

§ 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 do uchwały Nr RG.0007.180.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

Zmiana planu przychodów na 2021 rok 

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

 
1.657.518,00 

 
(-) 31.500,00 

 
1.626.018,00 

1. nadwyżka z lat ubiegłych 957 856.443,00 - 856.443,00 
 
2. 

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

 
950 

 
318.076,00 

 
(-) 31.500,00 

 
286.576,00 

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 

 
 
 

222.499,00 

 
 
 

- 

 
 
 

222.499,00 

4. przychody z zaciągniętych 
pożyczek na rynku krajowym 

 
952 

 
260.500,00 

 
- 

 
260.500,00 

 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.180.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

Zmiana planu rozchodów na 2021 rok 

lp. wyszczególnienie § plan zmiana  plan po zmianie 
 
ROZCHODY OGÓŁEM 

 
99.492,00 

 
(-) 31.500,00 

 
67.992,00 

1. Spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek i 
kredytów 

 
992 

 
99.492,00 

 
(-) 31.500,00 

 
67.992,00 

 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE

I. zmiana planu przychodów - zmniejszenie planu przychodów/ wolnych środków, o których mowa w

art.217 ust.2 pkt 6 ustawy / o kwotę 31.500 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów

II. zmiana planu rozchodów – zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 31.500 zł ( zmniejszenie

planowanych spłat rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. która ze względu na pozyskanie w

2020 roku dofinansowania ze środków unijnych nie została uruchomiona – dot inwestycji pn. Budowa

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze -etap IV)

III. zmiana uchwały nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie

budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok:

1. zmiana §4 w/w uchwały wynika ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powodujących zmniejszenie

kwoty przychodów ogółem w tym wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

2. zmiana §5 w/w uchwały wynika ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powodujących zmniejszenie

kwoty rozchodów
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