
UCHWAŁA NR XXXV/254/14
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

W budżecie Gminy Kobiór na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 14.400,00 zł, w tym:

1.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.804,00 z tego:

- 700  Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.804,00zł

- 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.804,00 zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.804,00 zł

z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 726,20 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.077,80 zł

1.2 zmniejsza  wydatki bieżące o kwotę 17.204,00 zł , z tego:

- 600  Transport i łączność o kwotę 2.804,00 zł

- 60016 - drogi publiczne gminne o kwotę 2.804,00 zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.804,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.804,00 zł

- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.640,00 zł

- 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 5.640,00 zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.640,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.640,00 zł

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.760,00, w tym:

- 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 3.760,00 zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.760,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.760,00 zł

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000,00 zł

- 92195 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł

- w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.000,00 zł
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2. zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 14.400,00 zł, w tym:

2.1. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.000,00 zł

- 92195 Pozostała działalność o kwotę 16.000,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 
16.000,00 zł

2.1 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.600,00 zł

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.600,00 zł

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej o kwotę 1.600,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 
1.600,00 zł

§ 2. 

W uchwale nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy 
Kobiór na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik n 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kobiór na 2014 rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr  do niniejszej uchwały

2. załącznik nr 7 -plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych 
na rok 2014 dla Szkoły Podstawowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. załącznik nr 8 - plan przychodów i kosztów na 2014 rok Samorządowy Zakład budżetowy -Kobiórski Zakład 
Komunalny otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/254/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 października 2014 r.

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014 dla 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Kobiórze

Dział: 801
OŚWIATA 
I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe
Źródło dochodu kwota

Dochody bieżące - wpływy z różnych opłat 400,00
Dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych
6 200,00

Dochody bieżące - wpływy z różnych opłat 150,00
Dochody bieżące - pozostałe odsetki 150,00

Razem dochody przewidywane w 2014 r. 6 750,00
Rodzaj wydatku kwota

Wydatki bieżące: w tym wydatki jednostek budżetowych 6 750,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 750,00

Razem wydatki przewidywane w 2014 r. 6 750,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/254/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 października 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - 
KOBIÓRSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Przychody Koszty

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

Ogółem wynagrodz.           
wydatki               wpłaty do
w tym:                       osobowe i

D
zi
ał

Rozd
ział

Wyszczególni
enie

Planow
any 
stan 

fundus
zu 

obrot. 
na 

począt
ku 

roku

Ogółem w tym: dotacja 
z budżetu

bezosob.             majątkowe           
budżetu

Planowa
ny stan 
fundusz

u 
obrotow
ego na 
koniec 
roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90
0 GOSPODARKA 

KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

9000
1

Gospodarka 
ściekowa 
i ochrona 
wód

138 
299,01

910 
000,00

- 910 
000,00

503 
900,00

147 
299,01

- 64 
000,00

OGÓŁEM 138 
299,01

910 
000,00

- 910 
000,00

503 
900,00

147 
299,01

- 64 
000,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/254/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 października 2014 r.

ZESTAWIENI PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR 
W 2014 ROKU

w tym 
dotacje:

w tym: w tym:

Nazwa
razem 
dotacje

dla 
jednostek

dla 
jednostek

sektora dotacje dotacje dotacje
spoza 

sektora dotacje
dotacj

e dotacje

finansów
przedmi
otowe

podmiot
owe celowe finansów

przedmi
otowe

podmi
otowe celowe

publiczny
ch

(art..215 
pkt2)

publiczny
ch

(art..21
5 pkt2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dotacja podmiotowa dla 
Gminnego Domu Kultury

220 000,
00

220 000,0
0

220 000,
00

dotacja podmiotowa dla 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kobiórze.

100 000,
00

100 000,0
0

100 000,
00

dotacje celowe na cele 
okreŚlone w programie 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (zg. 
z programem) 4 000,00 4 000,00

4 000,0
0

dotacja celowa dla Miasta 
Tychy - na organizację 
transportu zbiorowego

301 132,
00 zł

301 132,0
0 zł

301 132,0
0 zł

dotacja celowa dla Gminy 
Pszczyna -na pokrycie 
kosztów religii 621,00 621,00 621,00
dotacja celowa - na zwrot 
kosztów dotacji udzielonych 
przez Miasto Tychy dla 
przedszkoli

78 
532,00 78 532,00 78 532,00

dotacja celowa - na zwrot 
kosztów dotacji udzielonych 
przez Miasto Goczałkowice-
Zdrój dla przedszkoli

7 648,00 
zł

7 648,00 
zł

7 648,00 
zł

dotacja celowa - na zwrot 
kosztów dotacji udzielonych 
przez Gminę Pszczyna dla 
przedszkoli

4 700,00 
zł

4 700,00 
zł

4 700,00 
zł

pomoc finansowa w postaci 
dotacji celowej dla miasta 
Bielsko-Biała na 
dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi w Bielsku-
Białej (Izba Wytrzeźwień) 5 032,00 5 032,00 5 032,00
dotacja celowa dla Powiatu 
Pszczyńskiego - na 
przebudowę dróg 
powiatowych

50 
000,00 50 000,00 50 000,00

dotacja celowa - Wczesne 
wspomaganie rozwoju 
dziecka 1 000,00 1 000,00 1 000,00

RAZEM
772 

665,00
768 

665,00 0,00
320 

000,00
448 

665,00 4 000,00 0,00 0,00
4 

000,00
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UZASADNIENIE

I. zmiana planu wydatków

dział 600 - zmniejszenie planu wydatków w związku powstałymi oszczędnościami w zakresie naliczonego

podatku od nieruchomości komunalnych

dział 700 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków w związku z koniecznością pokrycia kosztów

umowy na utrzymanie poczekalni dworca PKP w listopadzie i grudniu br., na płatności bieżące związane z

utrzymaniem obiektów komunalnych oraz na uzupełnienie planu wydatków na realizację zadania

współfinansowanego ze środków unijnych pn.„ Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Domem Kultury

w Kobiórze”

dział 754 - w związku z zakupem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

dwóch samochodów gaśniczych ( bez uwzględnienia w tym dofinansowania z Gminy Kobiór) dokonuje się

zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem ich na uzupełnienie środków na realizację zadania

współfinansowanego ze środków unijnych pn.„ Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Domem Kultury

w Kobiórze”

dział 900 - zmniejszenie planu wydatków w związku z zakładanymi na koniec br. oszczędnościami na

wydatkach związanych z usuwaniem azbestu, wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie powietrza

atmosferycznego i klimatu

dział 921 - uzupełnienie brakującej kwoty środków do planu wydatków powstałych po rozstrzygnięciu

przetargu na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.„ Zagospodarowanie terenu

przed Gminnym Domem Kultury w Kobiórze”

II. zmiana załącznika nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kobiór

na 2014 rok - zmiana w planie dotacji wynika z faktu przeznaczenia tej kwoty na uzupełnienie środków na

realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.„ Zagospodarowanie terenu przed

Gminnym Domem Kultury w Kobiórze”

III. zmiana załącznika nr 7 -plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi

sfinansowanych dla na rok 2014 dla Szkoły Podstawowej - zwiększenie planu dochodów i wydatków w

związku ze zwiększeniem wpłat za wynajem sal. Dodatkowe dochody przeznacza się na uzupełnienie

księgozbioru biblioteki szkolnej o nowe lektury dla uczniów

IV. zmiana załącznika nr 8 - plan przychodów i kosztów na 2014 rok Samorządowy Zakład budżetowy -

Kobiórski Zakład Komunalny wynika z konieczności uzupełnienia brakującej po przetargu kwoty 23.000,00

zł na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa sieci i przyłączy w ul. Borowej ”
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