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Uchwała nr V|l / 101 l 2007
Rady Gminy w Pietrowlcach Wielkich

z dnia 10 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Napods taw iea r t .  18us t2pk t . 4 i 9 | i t . hus tawyosamorządz i egm innymzdn i a8marca1990 r .
/ tekst jedno|ity Dz' U. z2001r. Nr 142 poz. 1591. _Ioraz ań.24 ust. 4, ań.165, 168 ust. 2 pkt 6,
arl. 173, ,t84, 1BB ustawy z dnia 30 czenłca 2005 o finansach publicznych I Dz' |,). Nr 249, poz' 2104t

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich

uchwala' co następuje:

s1
W budżecle gminy na2007 rok przyjętym Uchwałą Nr ltl/28/2006 z dnia 28.12.2006 roku

wprowadzić następujące zmiany

l Zwieksza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 148 90o,o0

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo
- Dotacje ce|owe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
sam orządu terytoriaI nego

Transpoń i łączność
Dotacje ce|owe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytoria|nego

Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z ustug
Pozostałe odsetki
Wpływy z r óŻny ch dochodów

_ Wpływy ze sprzedazy sktadników majątkowych

oświata iwychowanie
- Wpływy zroŻnych opłatat
- Wpływy zrożnych dochodów

Ochrona zdrowia
_ Wpływy z tytułu pomo.cy finansowej udzie|anej między

jednostkami samorządu terytoriaInego na dofinan-
sowanie własnych zadan biezących

20 000,00

Dział 600

Dział 700

Dział 801

20 000,00

60 000.00

60 000,00

29 400.00
4 000,00
1 600,00
't 100,00

22 000,00

I500.00
5 000,00
4 500,00

30 000.00

30 000,00

Dział 851



|lZmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 125 000,00

l l lZwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 273 900,00

Dział 600
rozdz.60016

ozdz. 60095

Dział 801
rozdz.80104

Dz|ał921
rozdz.92109

Dział 010
rozdz. 01095

Dział 600
rozdz.60013

rozdz.60016

Dział 700
rozdz. 70004

rozdz.70004

Dział 801
rozdz.80104

Dział 851
rozdz.85154

Transpoń i łączność
Drogipubliczne gminne
- wydatkimajątkowe

1. Budowa parkingu przy cmentarzu Fatimskim
w Pietrowicach Wielkich - 40.000,00

2. Budowa chodnika ul. 1 Maja Pietrowice Wielkie -
30.000.00

3. Powierzchniowe utrwa|enie uł. Wiejskiej W
Gródczankach kw 20.000'00

Pozostała działalność
. wydatki majątkowe (zegar)

oświata iwvchowania
Przedszkola
- wydatki biezące, w tym wynagrodzenia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweoo
Domy iośrodkikultury, Świetlice i kluby
- wydatki biezące

Rolnictwo iłowiectwo
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe:

Wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego w
Makowie

Transpoń i łącznośó
Drogi publiczne wojewodzkie
- wydatki majątkowe:

opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu
drogiwojewódzkiej nr 416 w Pietrowicach Wie|kich

- dotacja
Drogipubliczne gminne
- wydatki majątkowe:

Przebudowa ul. Szkolnej w Pietrowicach Wielkich.

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jed nostki obsług i gospod arki m i eszkan iowej
- wydatki biezące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki majątkowe:

Zakup nieruchomości w gródczankach (dawny sklep)
oświata iwvchowania
Przedszkola
- wydatki majątkowe:

Przeniesienie kuchniw budynku Przedszkola w
Pietrowicach Wielkich (wrazz remontem sal)

Ochrona zdrowia
Prze ciwd zi ała n ie al koh ol i zmowi
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia kw. 10.000'00

( Utworzen ie świet| icy ś rodowis kowej w Cyprzanowie)

100 000.00
90 000,00

10 000,00

20 000.00
20 000,00

5 000.00
5 000,00

20 000.00
20 000,00

110 000.00
90 0a0,00
60 000,00

30 000,00
20 00,00

't9 400.00
7 400,00

12 000,00

25 000.00
25 000,04

39 500.00
s5 000,00



,r
,4

rozdz.85195

Dział921
rozdz. 921 95

Pozostała działalność
. wydatki biezące

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
- wydatkimajątkowe:

1. Dokumentacja - Centrum spoteczno-kulturalne w
Pietrowicach Wielkich kw. 52.000,00

2. Utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego
w grÓdczankach kw. 8.000,00

4 500,00

60 000.00
60 000,00

s2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wie|kie

s3
Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tab|icy ogtoszeń'

s4
Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Umowa Nr 933/KT/2007 z dnia 10 lipca 2007roku Opracowanie projektu ibudowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w Pietrowicach Wie|kich w sprawie pomocy finansowej na
rea| izację zadania i nwestycyj nego'
Porozumienia Nr 65/KT/2o07 z dnia 24 |ipca 2007 roku zawarta pomiędzy Gminą Pietrowice
Wielkie a WojewÓdztwem Ś|qskim w sprawłe prowadzenia zadania p.n.: opracowanie projektu
i budowa chodnika w ciągu drogiwojewodzkiej nr 416 w Pietrowicach Wie|kich.
Umowa Nr 1049/TW t2OO7 z dnia 25 |ipca 2007 roku w sprawie refundacji części kosztow s2-

ziąc rea|izowanych w ramach konkursu przedsięwzięó odnowy wsi.
Piśmo Regionj|nego ośrodka Po|ityki Społeiznef Województwa Ś|ąskiego Znak ROPS-oPA
OT2gt66t12l2OOT z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej
z przeznaczeniem na realizację zadania p'n.: Utworzenie świet|icy środowiskowej w Cyprzanowie.
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