
UCHWAŁA NR RG.0007.143.2016
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 
2016 r. poz.446), art 211, art 212 art 216 , art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst 
jednolity Dz.U.z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok polegającej na zmniejszeniu planu 
przychodów o kwotę 25.900,00 zł, w tym:

– § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt  6 ustawy o kwotę 25.900,00 zł;

§ 2. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok polegającej na zwiększeniu planu 
dochodów ogółem o kwotę 232.900,00 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 232.900,00 zł, :

dział 801 - Oświata i wychowanie  o kwotę 232.900,00 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 232.900,00

§ 3. 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok polegającej na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę  207.000,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 207.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały.

§ 4. 

W uchwale nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.296.978,76 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy." w kwocie 
1.184.978,76 zł

b) zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki w kwocie 112.000,00 zł.

2. w § 4. ust.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.620.103,56zł tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.450.277,03 zł

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 57.826,53 zł

c) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 112.000,00 zł.”.

3. w § 10 wprowadza się zmiany:

"5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu,"
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Sawicki
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.143.2016

Rady Gminy Kobiór

z dnia 1 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Kobiór na 2016 rok

w tym
dział rozdział nazwa

zmiana 
wydatków 

ogółem
wydatki bieżące wydatki 

majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo (-) 22.000,00 (-) 22.000,00 0,00

01008 Melioracje wodne (- )22.000,00 (- )22.000,00 0,00
w tym wydatki jednostek budżetowych (- )22.000,00 (- )22.000,00 0,00
z tego wydatki związane z ich 

działalnością statutową (- )22.000,00
(- )22.000,00 0,00

600 Transport i łączność 12.000,00 12.000,00 0,00
60016 Drogi gminne publiczne 12.000,00 12.000,00 0,00

w tym wydatki jednostek budżetowych 12.000,00 12.000,00 0,00
z tego wydatki związane z ich 

działalnością statutową 12.000,00 12.000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 36.819,00 - (-) 36.819,00
z tego wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
(-) 36.819,00 - (-) 36.819,00

851 Ochrona zdrowia 170.000,00 - 170.000,00
85195 Pozostała działalność 170.000,00 - 170.000,00

z tego wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne

170.000,00 - 170.000,00

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 46.819,00 10.000,00 36.819,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach

10.000,00 10.000,00 0,00

w tym wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 10.000,00 0,00
z tego wydatki związane z ich 

działalnością statutową
10.000,00 10.000,00 0,00

90095 Pozostała działalność 36.819,00 - 36.819,00
z tego wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
36.819,00 - 36.819,00

926 Kultura fizyczna 37.000,00 - 37.000,00
92601 Obiekty sportowe 12.000,00 - 12.000,00

z tego wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne

12.000,00 - 12.000,00

92695 Pozostała działalność 25.000,00 - 25.000,00
z tego wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
25.000,00 - 25.000,00

OGÓŁEM 207.000,00 0,00 207.000,00
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