
Uchwala nr X/127/2007

Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 04 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. h ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
1 tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591. -Ioraz art.24 ust. 4, art. 165, 168 ust. 2 pkt 6,
art. 173, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych 1 Dz. U. Nr 249, poz. 21041

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich

uchwala, co nastepuje:

§1

W budzecie gminy na 2007 rok przyjetym Uchwala Nr 111/28/2006 z dnia 28.12.2006 roku
wprowadzic nastepujace zmiany

I Zmniejsza sie budzet gminy po stronie dochodów o kwote 4 924,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na reali
zacje zadan biezacych z zakresu administracji rzado
wej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami

4924.00

4924,00

II Zwieksza sie budzet gminy po stronie dochodów o kwote 89800,00

Dzial 700

Dzial 750

Dzial 756

Dzial 758

Dzial 852

Gospodarka mieszkaniowa
Wplywy z uslug
Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie
wieczyste nieruchomosci

Administracja publiczna
Wplywy z uslug

Dochodv od osób prawnych. od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadaiacvch osobowosci
prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
oplatach lokalnych

Rózne rozliczenia

Srodki na uzupelnienie dochodów gmin
Subwencje ogólne z budzetu panstwa

Pomoc sQoleczna

8 600.00
1 500,00

7100,00

1 700.00
1 700,00

55125.00
4 000,00

51 125,00

11 375.00
10146,00

1 229,00

10000,00



Dzial 921

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na za
dania biezace realizowane przez gmine na podstawie
porozumien z organami administracji rzadowej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin
pozyskane z innych zródel

1° 000,00

3 000,00
3 000,00

III Zmniejsza sie budzet gminy po stronie wydatków o kwote 4 924,00

Dzial 852
rozdz. 85213

Pomoc spoleczna
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej
oraz niektóre swiadczenia rodzinne

wydatki biezace

4924,00

4 924,00

IV Zwieksza sie budzet gminy po stronie wydatków o kwote 89 800,00

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 7 000,00
rozdz. 01095

Pozostala dzialalnosc 7 000,00
wydatki majatkowe 1.

Wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego
w Makowie

Dzial 600

Transport i lacznosc 15000,00
rozdz. 60016

Drogi publiczne gminne 15000,00
wydatki majatkowe 1.

Przebudowa ul. Szkolnej w Pietrowicach Wielkich

Dzial 700

Gospodarka mieszkaniowa 17 500,00
rozdz. 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 17500,00
wydatki majatkowe (zakup gruntów - Gródczanki)

Dzial 750

Administracia publiczna 4 300,00
rozdz. 75022

Rady gmin 3 000,00
wydatki biezace rozdz. 75075

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 1 300,00
wydatki biezace

Dzial 756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od
innych iednostek nie posiadaiacvch osobowosciprawne i oraz wydatki zwiazane z ich poborem

11 000,00
rozdz. 75647

Pobór podatków 11 000,00
wydatki biezace, w tym wynagrodzenia kw. 5.000,00

Dzial 851

Ochrona zdrowia 4 000,00
rozdz. 85154

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 4 000,00
wydatki biezace

Dzial 852

Pomoc spoleczna 10 000,00
rozdz. 85295

Pozostala dzialalnosc 10000,00
wydatki biezace

Dzial 900

Dzial 900 11 000,00
rozdz. 90015

Oswietlenie ulic, placów i dróg 11 000,00
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Dzial 921
rozdz. 92195

Dzial 926
rozdz. 92695

wydatki biezace

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostala dzialalnosc

wydatki majatkowe

Kultura fizyczna i sport
Pozostala dzialalnosc

wydatki biezace

§2

3 000,00
3 000,00

7 000,00
7 000,00

Zmiany w planie dochodów wlasnych i wydatków nimi finansowanych gminnych jednostek budze
towych przedstawia zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly

§3
Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej przedstawia zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly

§4

Zmiany w planie finansowym Zakladu Gospodarki Komunalnej przedstawia zalacznik nr 2 do niniejszej
uchwaly

§5

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§6

Uchwale oglasza sie przez wywieszenie na tablicy ogloszen.

§7

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

Uzasadnienie:

Pismo Slaskiego Urzedu Wojewódzkiego Znak FB.!. 3011-762/07 z dnia 12 listopada 2007r.
w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji przeznaczonej na op.lacanie skladek na ubezpieczenia
spoleczne
Pismo Ministerstwa Finansów Znak ST3-4822-1/2007 z dnia 26 pazdziernika 2007r. w sprawie
przyznania srodków na uzupelnienie dochodów gmin.
Pismo Ministerstwa Finansów Znak ST3-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie
przyznania srodków z rezerwy czesco oswiatowej subwencji dla j.s.t.
Umowa Nr OPS.IV.49/07 o realizacje zadania z zakresu pomocy spolecznej w ramach Rzado
wego Programu "Swietlica, Praca i Staz - socjoterapia w srodowisku wiejskim" zawarta pomiedzy
Ministrem Pracy i Polityki Spolecznej a Gmina Pietrowice Wielkie.
Umowa o przekazaniu i wykorzystaniu srodków w ramach konkursu ,,Piekna wies województwa
slaskiego zawarta pomiedzy Mwojewództwem Slaskim a Gmina Pietrowice Wielkie.

PFIZE\f\JOnl:N '"Z/\GY
"c"y ',,- P-otDW c W;6;kie, .,' <,.,1(
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Zalacznik nr 1
do uchwaly Nr / /2007
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 04 grudnia 2007

W planie finansowym Przedszkola Pietrowice Wielkie wprowadza sie nastepujace
zmiany:

I Zwieksza sie plan po stronie dochodów o kwote

Wplywy z róznych oplat

II Zwieksza sie plan po stronie wydatków o kwote

wydatki biezace

3 000,00

3000,00

3 000,00

3000,00

v' W planie finansowym Zespolu Szkolno Przedszkolnego Krowiarki wprowadza sie na
stepujace zmiany:

I Zwieksza sie plan po stronie dochodów o kwote

Wplywy z róznych oplat

II Zwieksza sie plan po stronie wydatków o kwote

wydatki biezace

3000,00

3000,00

3 000,00

3000,00

Pf-iZE\N011·'\II§:'ZACYRady G, "'ny p, . (c. ";0- WielkieHenryk J ~ arcf: e.~
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Zalacznik nr 2
do uchwaly Nr / /2007
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 04 grudnia 2007

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Pietrowicach Wielkich wprowadza sie nastepujace zmiany:

I Zwieksza sie plan po stronie przychodów o kwote

Wplywy z róznych dochodów
Pozostale odsetki

II Zwieksza sie plan po stronie wydatków o kwote

wydatki biezace
wydatki majatkowe

6 500,00

6000,00
500,00

6 500,00

3500,00
3000,00

PRZE\Nr~_ 'DN/ICZACY

r:L.cy ,3:;:ir;/ r·,trdwice Wielkie

Henry J. Mafcinek,
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Zalacznik nr 3
do uchwaly Nr 1 12007
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 04 grudnia 2007r

W planie finansowym zakladu budzetowego wprowadza sie nastepujace zmiany:

I Zwieksza sie plan finansowy zakladu po stronie przychodów o kwote

- wplywy z uslug

I Zwieksza sie plan finansowy zakladu po stronie wydatków o kwote

- wydatki biezace, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzen kw. 5.000,00

32 000,00

32000,00

32 000,00

32000,00

P8ZEW~OO~J ~C'ZAc--i
Rady Gmi, ,·,.Jowie8 Nie'ki,

Henr: k ~. MarCinek
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