UCHWAŁA NR II/8/10
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2010 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 211 i 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. W budżecie Gminy Kobiór na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1)zwiększa się dochody o kwotę 220.071,54 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 220.071,54 zł
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 220.071,54 zł
dochody majątkowe 220.071,54 zł
z tego środki z tytułu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 220.071,54 zł
2)zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 67.119,00 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,00 zł
01008 Melioracje wodne 60.000,00 zł
wydatki majątkowe 60.000,00 zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł
801 Oświata i wychowanie 119,00 zł
80101 Szkoły Podstawowe 119,00 zł
wydatki bieżące 119,00 zł.
w tym dotacje na zadania bieżące 119,00 zł
852 Pomoc społeczna 7.000,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe 7.000,00 zł
wydatki bieżące 7.000,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł
3)zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 287.190,54 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 220.071,54 zł
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 220.071,54 zł.
wydatki majątkowe 220.071,54 zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 220.071,54 zł.
z tego wydatki na programy art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 220.071,54 zł
700 Gospopdarka mieszkaniowa 67.000,00 zł
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7.000,00 zł
wydatki bieżące 7.000,00 zł
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w tym wydatki jednostek budżetowych 7.000,00 zł
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.000,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000,00 zł
wydatki bieżące 60.000,00 zł
w tym wydatki jednostek budżetowych 60.000,00 zł
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60.000,00 zł.
801 Oświata i wychowanie 119,00 zł
80104 Przedszkola 119,00 zł
wydatki bieżące 119,00 zł.
w tym dotacje za zadania bieżące 119,00 zł.
§ 2. W uchwale Nr XXXIV/237/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2010 rok
Załącznik nr 6 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie 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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Uzasadnienie
1/ Rozdział 85215 i 70001 - konieczność wymiany kotła grzewczego w budynku komunalnym. 2/ Rozdział 70005 konieczość zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania związanego z skablowaniem przez VDP SA linii
napowietrznej średniego napięcia przebiegającego nad nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne w celu
umożliwienia ich wykorzystania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.3/ Rozdział
01010 (dochody i wydatki ) - roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. "Ochrona zbiorników małej retencji na
rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową sieci kanalizacji
sanitarnej w Kobiórze ". Dział 801 i załączniki nr 1 - konieczność zabezpieczenia środków na realizację
porozumienia z Miastem Tychy w sprawie zwrotu koszów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego
ucznia, uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu
terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Tychy.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

