
UCHWAŁA NR RG.0007.232.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z2017 r. 
poz. 1875), art.211,art. 212, art. 216,art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz.U.z 2017 r. poz.2077)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok polegającej na zwiększeniu 
planu przychodów ogółem o kwotę 14.000,00, w tym  zwiększenie planu przychodów §950 - wolne środki, 
o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o kwotę 14.000,00 zł

§ 2. 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobiór zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 3. 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobiór polegającej na zwiększeniu planu wydatków 
ogółem o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł , w tym:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14.000,00 zł

- rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 14.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł

§ 4. 

W uchwale nr RG.0007.168.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.257.715,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 230.253,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 167.935,00 zł

b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - etap III - 
przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w kwocie 62.318,00 zł

2. przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.139.110,00 zł

3. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 888.352,00 zł”.

2. § 4. ust.1otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.487.307,00 zł z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.117.944,00zł

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.139.110,00 zł
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c) zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach pożyczek w łącznej kwocie 230.253,00 zł”.

§ 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

mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.232.2017

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmiana planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok według działów i źródeł dochodów

zmiana planu dochodówdział nazwa zmiana planu dochodów 
ogółem bieżących majątkowych

750 Administracja publiczna 25.000,00 25.000,00 0,00
- wpływy z różnych dochodów 25.000,00 25.000,00 0,00

758 Różne rozliczenia (-) 25.000,00 (-) 25.000,00 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek (-) 25.000,00 (-) 25.000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek (-) 1.100,00 (-) 1.100,00 0,00
- wpływy z różnych dochodów 1.100,00 1.100,00 0,00

852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek (-) 2.000,00 (-) 2.000,00 0,00
- wpływy z różnych dochodów 2.000,00 2.000,00 0,00
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