
UZASADNIENIE

I.  W uchwale Nr RG.0007.22.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 marca 2015 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok w § 3 ust. 2 dwukrotnie ujęto pkt 2.1. Prawidłowo planowane wydatki
ujęte zostały jako wydatki majątkowe stąd zapis punktu 2.1 obejmujący zwiększenie wydatków bieżących w
dziale 851 - ochrona zdrowia należy skreślić.
II. zmiana planu przychodów - wprowadza się do budżetu gminy wolne środki w kwocie 22.443,00 zł z 

przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zwiększenie  planowanych dotacji w zakresie kultury fizycznej 

(9.000,00 zł) oraz pokrycie obniżenia przez Ministra Finansów kwoty dochodów gminy na 2015 rok 

(13.443,00zł)

III. zmiana planu dochodów

1. dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł wynika z 

podpisanej z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach umowy partycypacji w kosztach 

zadania pn. Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze- etapI remont grobli 

zbiornika głównego ( środki te stanowić będą część wkładu własnego do  wniosku o dofinansowanie ze 

środków FOGR)

2. dział 756 - dochody od osób prawnych,  osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  dział 758 - różne rozliczenia- zmniejszenie
planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 roku znak ST3.4750.31/2015
w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 roku w
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany siedziby władz gminy na podstawie którego nastąpiły zmiany podziału administracyjnego granic
oraz liczby mieszkańców- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12.894,00 zł (udział w podatkach),  oraz o
kwotę 549,00 zł (subwencja wyrównawcza)

3.  dział  852 -  pomoc społeczna -  zwiększenie  planu dochodów o kwotę 7.618,00 zł  w związku z
wystawionymi decyzjami na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów  
IV. zmiana planu wydatków

1.dział 010 -  rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. Renowacja zbiornika małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze- etap I remont 

grobli zbiornika górnego poprzez uzupełnienie nasypu ziemnego oraz jego dodatkowe zabezpieczenie.  

2. dział 852 - pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.618,00 z przeznaczeniem na zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz zwrot zasiłków 

okresowych za lata 2013 i 2014 zgodnie z wystawionymi decyzjami na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

3. dział 926 - kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

V. zmiana zapisów w uchwale budżetowej

1. zmiana § 3 wynika ze zmiany kwoty deficytu budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok w związku ze 

zmniejszeniem planowanych kwot dochodów podatkowych i subwencji wyrównawczej oraz  zwiększenia 

planu wydatków z wolnych środków



2.  zmiana w § 4 jest wynikiem dokonanej operacji na przychodach ( wprowadzenie do budżetu  wolnych 

środków )

3. zmiana w załączniku nr 6 wynika ze zwiększenia kwoty planowanych do powierzenia innym jednostkom 

spoza sektora finansów publicznych wydatków na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej

4. zmiany w załączniku nr 8  wynikają ze zmian w taryfie opłat za odprowadzanie ścieków oraz 

wprowadzeniu do planu rocznego nadwyżki środków obrotowych za 2014 rok w kwocie 41.436,28 zł 


