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Uchwała nr Vl/ 8312007
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 15 czerwca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gmlny na 2007 rok

Na podstawie ań' ,1B ust 2 pkt.4 i9 |it. h ustawy o samorządzie gminnym zdnia 8 marca 1990r.
/ tekst  jedno| i ty  Dz 'U 'z2001r.  Nr 142 poz.  1591._ loraz ań.24 ust .  4,arI . .165,  168 ust '  2  pkt6,
art. 173, 1 84, 1 88 ustawy z dnia 30 czeruvca 2005 o finansach publicznych l Dz. U. Nr 249, poz. 2104l

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich

uchwa|a, co następuje:

s1
W budżecie gminy na 2007 rok przyjętym Uchwałą Nr !Il/28/2006 z dnia 28.12.2006 roku

wprowadzić następujące zmiany

lZmniejsza się przychody gminy o kwotę 224 636,00

Przychody z zaciągniętych poiyczek i kredytow krajo-
wych
Przychody z innych roz|iczeń krajowych

|I Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 10 700'00

Dział 756

92297,00
132 339,00

700.00
700,00

10 000.00
10 000,00

169 400.00

169 400,00

2 286.00
2286,00

M7 022.00

l|lZwieksza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 704 758'00

Dział 600

Dział 801

Dział 756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od
innych iednostek nie posiadalących osobowości
prawnej oraz wydatkizwiąlane z ich poborem

Podatek |eśny

oświata iwychowanie
Wpływy zroŻnych opłat

Tranipoń i łącznośó
- Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych żródd

Dochodv od osób prawnvch od osób fizvcznych i od
i n nvch ied nostek n ie posiadającvch osobowości
prawnei oraz wydatkizwiązane z ich ooborem

Wpływy z roŻnych dochodów

Rozliczenia różneDział 758



/
Subwencje ogó|ne z budzetu państwa

oświata iwvchowanie
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-
sowanie Iub dofinansowanie kosztów rea|izacji in-
westycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

Ed u kacvj na opieka wychowawcza
Dotacje otrzymane z funduszy ce|owych na rea|izację
zadań biezących jednostek sektora finansów pub|icz-
nych

Ochrona powietrza atmosfervczneqo i kliamatu
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy ce|owych na rea|izację
zadań biezących jednostek sektora finansów publicz-
nych

Wytwarzan ie i zaopatrylwan ie w energ ię elektrvczną.
qaz iwodę
Dostarczanie wody
- wydatki majątkowe

1. Wykonanie "spinki" Stacji Uzdatniania Wodu
Maków z sołectwem Maków - 26.400'00

2. Zakupy inwestycyjne: beczki do transportu wody
pitnej, zakup okien - 26.'100,00

Wytwarzan ie i zaopatrywan ie w energ ię e|ektryczną.
oaz iwodę
Dostarczanie wody
- Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów rea|izaĄi inwestycji i zaku-
pów inwestycyj nych zakładów budzetowych

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe

1. Chodnik u|. Janowska (do ośrodka zdrowia)
Pietrowice Wielkie - 12.000,00

2. Odtworzenie chodnika ul. Konopnickiej Pietrowice
Wielkie - 20.000,00

3. Budowa chodnika ul. 1 Maja Pietrowice Wielkie -
30.000,00

Drogiwewnętrzne
- wydatkimajątkowe

1. Droga transportu rolnego - Krowiarki kw.
92.400,00

2' Droga transportu ro|nego Maków - Pietrowice
Wielkie kw. 127.000,00

Administracia publiczna

447 022,00

s0 000.00

50 000,00

5 450.00

5 450,00

30 600.00
25 600,00

5 000,00

52 500.00

52 500,00

67 000.00

67 000,00

67 000,00

281 400.00
62 000,00

219 400.00

|V Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 52 5oo,oo

Dział 801

Dział 854

Dział 900

Dział 400

rozdz. 40002

Dział 400

rozdz. 40002

Dział 600
rozdz.60016

rozdz. 60017

V Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 521 922,oo

Dział 750 34872.00



/
rozdz.75023

Dział 801
rozdz.80101

rozdz. 80104

Dział 851
rozdz.85195

Dział852
rozdz.85212

Dział 854
rozdz. 85412

Dział 900
rozdz.90095

Dział 926
rozdz.92601

Urzedy gmin
- dotacja (SEKAP) -22.334,00
- wydatki biezqce 12.538,00

oświata iwychowania
Szkoły podstawowe
- wydatki biezqce
- wydatki majątkowe

1. TermomodernizaĄa budynku ZSP w Pawłowie
Przedszkola
- wydatkibiezące

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
- wydatkibiezące

9pieka soołeczna
Swiadcze n ia rodzi n ne, zal iczka al i me ntacyj n a oraz skład ki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- dotacja

Edukacyina opieka wvchowawcza
Kolanie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mło-
dzieŻy szkolnej
- wydatki biezące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
- wydatki biezące

KuItura fizyczna i spoń
Obiekty sportowe
. wydatkibiezące

34 872,00

93 000.00
73 000,00
12 000,00
61 000,00

20 000,00
20 000,00

4 500.00
4 500,00

100.00

100,00

5 450.00
5 450,00

30 600.00
30 600,00

5 000.00
5 000,00

s2
Zmienia się nazwę następującego zadania inwestycyjnego:

1' z ''Remont u|. Młyńska w Makowie'' na ''Remont u|. ogrodowa w Makowie'',

s3
Zmiany w p|anie przychodÓw i wydatkow Gminnego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnejw Pietrowicach Wie|kich przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

s4
Zmiany w p|anie przychodÓw i wydatkow zal<ładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich
przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

ss
Wykonanie uchwały powierza się WÓjtowi Gminy Pietrowice Wie|kie

s6
Uchwałę ogłasza się pzez wywieszenie na tab|icy ogłoszeń.

s7
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia


