UCHWAŁA NR XX/132/2012
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok.
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.
1. W budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :
1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

13.224,11 zł

- 710 Działalność usługowa o kwotę 3.000,00 zł
- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwote 3.000,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.200,00 zł
- 80104 Przedszkola o kwotę 2.200,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.200,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.200,00 zł
- z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 2.200,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.624,11 zł
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.624,11 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.624,11 zł
- w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.624,11 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.400,00 zł
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 6.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 6.400,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.400,00 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 6.400,00 zł
2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.224,11 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000,00 zł
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.000,00 zł
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- 750 Administracja publiczna o kwotę 6.400,00 zł
- 75095 Pzostała działalność o kwotę 6.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 6.400,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.400,00 zł
- z tego wynagrodzenia i skadniki od nich naliczane o kwotę 6.400,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.200,00 zł
- 80104 Przedszkola o kwotę 2.200,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.200,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.200,00 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.200,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.624,11 zł
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.624,11 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.624,11 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.624,11 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.624,11 zł
§ 2.
W uchwale Nr XII/74/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2012 rok:
1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 XX/132/2012 Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r.
Dział
rozdział
Nazwa
Plan
źródło (§)
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
I. TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działaność
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751 oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
75101 prawa
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
801 Oświata i wychowanie
80195 Pozostała działalność
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
851 Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
852 Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
85213 niektóre swiadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
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1 155 385,84 zł
6 317,84 zł
6 317,84 zł

6 317,84 zł
37 373,00 zł
37 373,00 zł

37 373,00 zł
1 910,00 zł
1 750,00 zł

1 750,00 zł
160,00 zł

160,00 zł
31 403,00 zł
31 403,00 zł
31 403,00 zł
515,00 zł
515,00 zł

515,00 zł
1 062 959,00 zł

882 896,00 zł

882 896,00 zł

6 275,00 zł

2 856,00 zł
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dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
85214
rentowe
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85216 Zasiłki stałe
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85219 Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzyymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85295 Pozostała działalność
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
II. PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
710 Działalność usługowa
71035 Cmentarze
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
III. REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
600 Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami
samorządu terytorialnego
60014 Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami
samorządu terytorialnego
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami
samorządu terytorialnego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami
samorządu terytorialnego
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3 419,00 zł
11 331,00 zł
11 331,00 zł
35 460,00 zł
37 979,00 zł
72 375,00 zł
72 375,00 zł
52 103,00 zł
43 903,00 zł

8 200,00 zł
14 908,00 zł
14 908,00 zł
14 908,00 zł

500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł

500,00 zł

67 700,00 zł
55 000,00 zł
14 535,00 zł

14 535,00 zł
40 465,00 zł

40 465,00 zł
200,00 zł
200,00 zł

200,00 zł
12 500,00 zł
12 500,00 zł

12 500,00 zł
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IV.

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe
dochody bieżące w tym środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ochrona zdrowia

2460
851
85153
2710
85154
2710

I.
010
01095
w tym
z tego
750
75011
w tym
z tego
z tego

32 830,00 zł
9 620,00 zł
9 620,00 zł

9 620,00 zł
23 210,00 zł

Zwalczanie narkomanii
dochody bieżące w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dochody bieżące w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

11 100,00 zł

Łącznie

1 256 415,84 zł

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działaność
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

11 100,00 zł
12 110,00 zł

12 110,00 zł

1 155 385,84 zł
6 317,84 zł
6 317,84 zł
6 317,84 zł
6 317,84 zł
6 317,84 zł
37 373,00 zł
37 373,00 zł
37 373,00 zł
37 373,00 zł
35 294,00 zł
2 079,00 zł
1 910,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801 Oświata i wychowanie

1 750,00 zł
1 750,00 zł
1 750,00 zł
1 750,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
31 403,00 zł

80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

31 403,00 zł
31 403,00 zł
31 403,00 zł
31 121,00 zł
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z tego wynagrodzenia i skłądniki od nich naliczane
851 Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
852 Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
wydatki bieżące
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
85213 niektóre swiadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
wydatki bieżące
w tym świadczenia na rzecz osó fizycznych
85216 Zasiłki stałe
wydatki bieżące
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące
z tego świadczenia na rzecz osob fizycznych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
II. PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
710 Działalność usługowa
71035 Cmentarze
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
III. REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Transport
i łączność
600
60004 Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące
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282,00 zł
515,00 zł
515,00 zł
515,00 zł
515,00 zł
515,00 zł
1 062 959,00 zł

882 896,00 zł
882 896,00 zł
838 189,00 zł
44 707,00 zł
44 707,00 zł

6 275,00 zł
6 275,00 zł
6 275,00 zł
6 275,00 zł
11 331,00 zł
11 331,00 zł
11 331,00 zł
37 979,00 zł
37 979,00 zł
37 979,00 zł
72 375,00 zł
72 375,00 zł
72 375,00 zł
72 375,00 zł
52 103,00 zł
52 103,00 zł
52 103,00 zł
14 908,00 zł
14 908,00 zł
14 908,00 zł
14 908,00 zł

500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł

67 700,00 zł
55 000,00 zł
14 535,00 zł
14 535,00 zł
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w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
IV.
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych
z tego
wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych
851
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące
w tym
wydatki jednbostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
z tego wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
w tym
wydatki jednbostek budżetowych
z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
z tego wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Łącznie
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14 535,00 zł
14 535,00 zł
40 465,00 zł
40 465,00 zł
40 465,00 zł
40 465,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
12 500,00 zł
12 500,00 zł
12 500,00 zł
12 500,00 zł
12 500,00 zł

32 830,00 zł
9 620,00 zł
9 620,00 zł
9 620,00 zł
9 620,00 zł
9 620,00 zł
23 210,00 zł
11 100,00 zł
11 100,00 zł
11 100,00 zł
3 200,00 zł
7 900,00 zł
12 110,00 zł
12 110,00 zł
12 110,00 zł
8 684,00 zł
3 426,00 zł
1 256 415,84 zł
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Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobior z dnia 30 grudnia 2011r

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Kobiór

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W ROKU 2012

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w tym dotacje:
w tym:
Nazwa

1

razem dotacje

2

w tym:

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych

dotacje
przedmiotowe

dotacje
podmiotowe

3

4

5

1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury

225 000,00

225 000,00

225 000,00

2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kobiórze.

104 771,00

104 771,00

104 771,00

dotacje
celowe
(art..215 pkt2)

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

dotacje
przedmiotowe

dotacje
podmiotowe

dotacje
celowe
(art..215 pkt2)

6

7

8

9

10

3) dotacje celowe na cele okreslone w programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi (zg. z
programem)

6 000,00

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

37 733,43

37 733,43

5) celowa dla Miasta Tychy na organizację transportu
zbiorowego

267 960,00

267 960,00

267 960,00

6) celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez
Miasto Tychy dla przedszkoli

42 660,00

42 660,00

42 660,00

3 100,00

3 100,00

3 100,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

7) celowa dla miasta Tychy w zakresie zadań związanych
z p;rofilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
w odniesieniu do osób z terenu gminy Kobiór
doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach

6 000,00

6 000,00

37 733,43

8) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji,
z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę
policjantów na terenie Gminy Kobiór.
9) celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na modernizację
dróg powiatowych

25 000,00

25 000,00

25 000,00

10) Edukacyjna Opieka Wychowawcza-Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka

2 017,89

2 017,89

2 017,89

11) celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez
Miasto Pszczyna dla przedszkoli

5 390,00

5 390,00

5 390,00

12) celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez
Gminę Goczałkowice dla przedszkoli

8 700,00

8 700,00

8 700,00

14)dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu
Pszczyńskiego-Badania socjologiczne rynku pracy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

753 332,32

747 332,32

RAZEM
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37 733,43

329 771,00

379 827,89

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XX/132/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2012 ROK
Samorządowy Zakład Budżetowy- Kobiórski Zakład Komunalny

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Planowany stan
funduszu obrot.
na początku
roku

Przychody

Koszty

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

--------------------------------------------------------Ogółem

Ogółem

w tym: dotacja z
w tym:
budżetu

wynagrodz.

2

01010

3
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi

4

64 000,00 zł

5

6

958 561,06 zł

wpłaty do

osobowe i
bezosob.

1
010

wydatki

Planowany
stan funduszu
obrotowego na
koniec roku

majątkowe
7

budżetu
8

958 561,06 zł

517 799,00 zł

20 000,00 zł

958 561,06 zł

517 799,00 zł

20 000,00 zł

9

10

64 000,00 zł

Kobiórski Zakład Komunalny

w tym:
1/ dotacja (do 1m3 ścieków)

34 938,36 zł

2/ dotacja celowa (wydatki
majątkowe)
OGÓŁEM

64 000,00 zł
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958 561,06 zł

34 938,36 zł

- zł

64 000,00 zł
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Uzasadnienie
1. Rozdział 80104 - zmiana spowodowana realizacja projektu WND-POKL.09.01.01-24-006/12 pn. "Maluchy
na start" zadanie 1 - zakup mebli przedszkolnych, oraz stolików i krzesełek.
2. Rozdział 85415 - konieczność dokonania zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej udzielonej
w 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wraz
z należnymi odsetkami.
3. Rozdział 90015 i 75095 - uzupełnienie kwoty na zapłatę wynagrodzenia dla pracowników brygady
komunalnej.
4. Rozdział 71014 i 70005 - konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycuie należności za
najem obiektów infrastrukturyza II półrocze 2012r. będących własnością Nadleśnictwa Kobiór, dzierżawionych
przez OSP.
5. Załącznik nr 1 - urealnienie kwot dochodów i wydatków na zadania zlecone realizowane w roku 2012.
6. Załącznik nr 2 - zmniejszenie kwoty dotacji na zadania bieżące w pozycji 10 "Edukacyjna opieka
wychowawcza -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".
7. Załącznik nr 3 - zwiększenie wydatków majątkowych w związku z koniecznością zakupu zapasowych
pomp na oczyszczalnię.
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