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UCHWAŁA NR IV/23/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok 

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.) 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1. 1. W budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 146.533,57 zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 142.784,70 zł 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 142.784,70 zł. 

wydatki majątkowe 142.784,70 zł. 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 142.784,70 zł 

w tym wydatki na programy art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 142.784,70 zł 

801 Oświata i wychowanie 3.748,87 zł 

80104 Przedszkola 3.748,87 zł 

wydatki bieżące 3.748,87 zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych 3.748,87 zł 

z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.748,87 zł 

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 247.450,64 zł 

801 Oświata i wychowanie 246.175,64 zł 

80104 Przedszkola 246.175,64 zł 

dochody bieżące 246.175,64 zł 

w tym środki z tytułu art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 246.175,64 zł 

758 Różne rozliczenia 1.275,00 zł 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.275,00 zł 

dochody bieżące 1.275,00 zł. 

z tego inne 1.275,00 zł. 

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 393.984,21 zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 142.784,70 zł. 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 142.784,70 zł. 

wydatki majątkowe 142.784,70 zł. 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 142.784,70 zł. 

801 Oświata i wychowanie 251.199,51 zł 

80104 Przedszkola 249.924,51 zł 

wydatki bieżące 249.924,51 zł 
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w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 
3 ustawy o finansach publicznych 249.924,51 zł 

80101 Szkoły podstawowe 1.275,00 zł. 

wydatki bieżące 1.275,00 zł. 

w tym wydatki jednostek budżetowych 1.275,00 zł. 

z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.275,00 zł 

§ 2. W uchwale Nr III/20/11 dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2011 rok 

1) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Dochody Dział 758 korekta kwoty części subwencji oświatowej dla gmin zgodnie z załącznikiem do pisma 
Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011 ; Dział 801 Przyjęcie do budżetu środków na rok 2011 zgodnie 
z realizacją programu „I ja też idę do Przedszkola! – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci z Gminy Kobiór. Wydatki Dział 010 dostosowanie do 
obowiązującej klasyfikacji budżetowej; Dział 801 Przyjęcie do budżetu środków na rok 2011 zgodnie z realizacją 
Programu „I ja też idę do Przedszkola! – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych dla dzieci z Gminy Kobiór. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 z dnia 8 marca 2011 r.

 

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 z dnia 8 marca 2011 r.

 

Zalacznik2.xls


Załącznik 1

																Załącznik nr 1

																do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr IV/23/11

		"Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r.														z dnia 08 marca 2011r.

		ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W ROKU 2011

						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

		1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury		259,700.00		259,700.00				259,700.00

		2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.		104,000.00		104,000.00				104,000.00

		3) dotacja celowa na cele okreslone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (zg. z programem)		1,000.00										1,000.00						1,000.00

		4) przedmiotowa - dopłata do 1m3 ścieków (do Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze).		199,800.00		199,800.00		199,800.00

		5) celowa  dla Miasta Tychy na organizację transportu zbiorowego		241,570.00		241,570.00						241,570.00

		6) celowa na rozwój sportu w Gminie Kobiór		10,000.00										10,000.00						10,000.00

		7) celowa  na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Tychy dla przedszkoli		27,000.00		27,000.00						27,000.00

		8) celowa na nauczanie religii		1,100.00		1,100.00						1,100.00

		9) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę policjantów na terenie Gminy Kobiór.		24,000.00		24,000.00						24,000.00

		10) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na doposażenie m.in.w sprzet biurowy, kwaterunkowy, meble biurowe oraz sprzęt informatyczny, sprzet techniki policyjnej		1,000.00		1,000.00						1,000.00

		11) celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika na ul. Kobiórskiej		25,000.00		25,000.00						25,000.00

		RAZEM		894,170.00		883,170.00		199,800.00		363,700.00		319,670.00		11,000.00		0.00		0.00		11,000.00









Zał 2

																Załącznik nr 2

																do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr IV/23/11

																z dnia 08 marca 2011r.

				"Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r.

		PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK

		Samorządowy Zakład Budżetowy- Kobiórski Zakład Komunalny

		Dział		Rozdział		Wyszczególnienie		Planowany stan funduszu obrot. na początku roku		Przychody				Koszty								Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku

										-------------------------------				---------------------------------------------------------

										Ogółem		w tym: dotacja z                                            budżetu		Ogółem             wynagrodz.      wydatki       wpłaty do

														w tym:               osobowe i

														bezosob.         majątkowe        budżetu

		1		2		3		4		5		6				7		8		9		10

		010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi		$   64,000.00		$   775,400.00				$   775,400.00		$   475,555.00		$   22,000.00				$   64,000.00

						Kobiórski Zakład Komunalny

						w tym:

						1/ dotacja (do 1m3 ścieków)						$   185,000.00

						2/ dotacja celowa (wydatki majątkowe)

		OGÓŁEM						$   64,000.00		$   775,400.00		$   185,000.00		$   775,400.00		$   475,555.00		$   22,000.00				$   64,000.00

						\









