
UCHWAŁA NR XXXII/239/14
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. 2013 r., poz. 594, z późn.zm) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

W budżecie Gminy Kobiór na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 295.831,00zł

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 295.831,00 zł

2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok ogółem o kwotę 34.151,70 zł, w tym

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.151,70 zł

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 34.151,70  zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw o kwotę 34.151,70 zł

3) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok ogółem o kwotę 329.982,70 zł, w tym:

3.1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.482,70 zł, z tego:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 30.000,00 zł

- 60016 - drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 34.151,70 zł

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34.151,70zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.151,70zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 34.151,70 zł

- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 12.331,00 zł, w tym:

- 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 600,00 zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 600,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 600,00 zł

- 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11.731,00 zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.731,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 11.731,00 zł

3.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 253.500,00 zł, w tym:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł

- 60016 - drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00zł
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- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
w kwocie 10.000,00 zł

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 190.000,00 zł, w tym:

- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.000,00 zł

- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
w kwocie 20.000,00zł

- 92195 - Pozostała działalność o kwotę 170.000,00 zł

- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
w kwocie170.000,00zł

- 926 - Kultura fizyczna o kwotę 53.500,00zł

- 92695 - Pozostała działalność o kwotę 53.500,00 zł

- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
w kwocie 53.500,00zł

§ 2. 

W Uchwale nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. otrzymuje brzmienie: „ Ustala się deficyt budżetu w kwocie 361.677,92 zł.”

2. w § 4. ust.1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 725.023,21 zł z tytułu 
wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek 
zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 363.345,29 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 
361.677,92 zł”

3. załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w roku 
2014 otrzymuje brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/239/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 27 czerwca 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2014 ROKU

  w tym dotacje:

    w tym:   w tym:

 Nazwa  razem dotacje  dla jednostek     dla jednostek    

   sektora  dotacje  dotacje  dotacje  spoza sektora  dotacje  dotacje  dotacje

   finansów  przedmiotowe  podmiotowe  celowe  finansów  przedmiotowe  podmiotowe  celowe

   publicznych    (art..215 pkt2)  publicznych   
 (art..215 

pkt2)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury  220 000,00  220 000,00   220 000,00      

 dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.  100 000,00  100 000,00   100 000,00      
 dotacje celowe na cele okreslone w programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi (zg. z programem)  4 000,00      4 000,00    4 000,00
 dotacja celowa dla Miasta Tychy - na organizację transportu 
zbiorowego  301 132,00  301 132,00    301 132,00     
 dotacja celowa dla Gminy Pszczyna -na pokrycie kosztów religi  621,00  621,00    621,00     
 dotacja celowa - na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto 
Tychy dla przedszkoli  78 532,00  78 532,00    78 532,00     
 dotacja celowa - na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto 
Goczałkowice-Zdrój dla przedszkoli  7 648,00  7 648,00    7 648,00     
 dotacja celowa - na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę 
Pszczyna dla przedszkoli  4 700,00  4 700,00    4 700,00     
 pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała 
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)  5 032,00  5 032,00    5 032,00     
 dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego - na przebudowę dróg 
powiatowych  50 000,00  50 000,00    50 000,00     
 dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem dla 
KPPSP w Pszczynie  1 600,00  1 600,00    1 600,00     

 dotacja celowa - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  1 000,00  1 000,00    1 000,00     
 RAZEM  774 265,00  770 265,00  -  320 000,00  450 265,00  4 000,00  -  -  4 000,00
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Uzasadnienie

I. zmiana planu przychodów - wprowadza się bo budżetu Gminy Kobiór kwotę 295.831,00 zł jako kwotę
wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

II. Zmiana planu dochodów - zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.151,70 zł w związku z decyzją o
opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości działki nr 1670/44

III. Zmiana planu wydatków :

- dział 600 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł
z przeznaczeniem:

• na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi zbiorczej
pomiędzy drogą krajową DK 1 i drogą wojewódzką DW 928 ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze". Zadanie to
zostanie zgłoszone we wrześniu br. do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych -etap II- Bezpieczństwo-Dostępność -Rozwój” - kwota 10.000,00 zł

• na uzupełnienie środków na remonty prowadzone na drogach gminnych, kwota 30.000,00

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na
odszkodowanie za grunt przejęty przez Gminę z mocy prawa w trybie art.98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami stanowiącą działkę nr 2026/44 o pow. 0,0636 ha wydzieloną pod drogi publiczne gminne z
nieruchomości nr 1670/44 - kwota 34.151,70 zł

-dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.331,00 zł z przeznaczeniem:

• na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota
11.731,00 zł

• na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii - kwota 600,00 zł

( środki pochodzą z oszczędności na wydatkach na realizację w/w programów za 2013 rok. Zgodnie z art 18²
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizacje Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie
mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że środki finansowe niewykorzystane w danym roku
budżetowym są przeznaczone na realizacje w/w programów w roku następnym)

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę
190.000,00 zł z przeznaczeniem na:

• przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację w kwocie 170.000,00 zł zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Domem Kultury w Kobiórze ” współfinansowanego ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju„ składanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Ziemia Pszczyńska" .
W ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenu przed Gminnym Domem Kultury w Kobiórze poprzez
urządzenie parkingu wraz z elementami zieleni oraz bezpiecznego dojazdu i wjazdu na ul. Tuwima. Zakłada się,
że w 58 % zadanie sfinansowane zostanie ze środków PROW( 98.571 zł) oraz 42 % wartości zadania ze
środków własnych Gminy ( 71.429 zł). Ponieważ dotacja z PROW zostanie przekazana do budżetu w formie
refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu i pozytywnej ocenie realizacji zadania wprowadza się do
budżetu zabezpieczenie wydatków w pełnej szacowanej kwocie.

• wykonanie ocieplenia elewacji południowej Gminnego Domu Kultury w kwocie 20.000,00 zł

- dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.500,00 zł z przeznaczeniem na
zadanie pn.„Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kobiórze przy ul. Łukowej „ współfinansowanego ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju działania dla operacji odpowiadającym warunkom pozyskania pomocy w ramach PROW„
składane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Ziemia Pszczyńska". Zabezpieczone
w budżecie środki wykorzystane zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizację w/w zadania. W ramach projektu planuje się wydzielenie i ogrodzenie obszaru o pow. ok. 750m² pod
ogólnodostępny plac zabaw wraz z zakupem i montażem wyposażenia tego placu. Zakłada się, że w 47 %
zadanie sfinansowane zostanie ze środków PROW( 25.000 zł) oraz 53 % wartości zadania ze środków własnych
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Gminy ( 28.500 zł). Ponieważ dotacja z PROW zostanie przekazana do budżetu w formie refundacji
poniesionych wydatków po zakończeniu i pozytywnej ocenie realizacji zadania wprowadza się do budżetu
zabezpieczenie wydatków w pełnej szacowanej kwocie.

III. Zmiany dokonywane w treści Uchwały nr XXUchwale nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór z
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok:

- zmiana brzmienia § 3 wynika z wprowadzonych uchwałą zmian w planie przychodów i wydatków co
spowodowało zmianę wartości deficytu budżetu

- zmiana brzmienia § 4 wynika ze zwiększenia niniejszą uchwałą kwoty wolnych środków

- zmiana załącznika nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w
roku 2014 wynika z konieczności zabezpieczenia przez Gminę Kobiór środków na pokrycie kosztów dziecka
uczęszczającego do przedszkola w Pszczynie. Środki przesunięte zostaną z oszczędności powstałych na
dotacjach dla Miasta Tychy.
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