
UCHWAŁA NR XIII/79/12
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012rok 

Na podstawie  art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 
9 lit. c.), d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 

W Uchwale  Rady Gminy Kobiór  Nr XII/74/11 z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 
2012 rok w załączniku  nr 2 uchyla się następującą  dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce nowe 
nazwy  działów i rozdziałów: 

"80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

926- Kultura fizyczna 

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej" 

§ 2. 

W załączniku nr 2.1 uchyla się dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce nowe nazwy  działów 
i rozdziałów: 

"01008- Melioracje wodne 

60016 - Drogi publiczne gminne 

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne 

85212-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

85415- Pomoc materialna dla uczniów 

926- Kultura fizyczna 

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 
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§ 3. 

W załączniku nr 2.2 uchyla się dotychczasową treść rozdziału " 80148- Stołówki szkolne" i wprowadza się 
w to miejsce nowy zapis "80148- Stołówki szkolne i przedszkolne" 

§ 4. 

W załączniku nr 3 uchyla się dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce nowe nazwy rozdziałów: 

"85212-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej" 

§ 5. 

W załączniku nr 6 w poz. 11 uchyla się dotychczasową treść "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"i wprowadza 
nowy zapis "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 
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