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uchwała nl || l 25 12006
Rady Gminy w PietJowicach Wi€|kich

z dnia 01 grudnia 2006r.

w sprawi€ zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art' 18 ust 2 pkt' 4 ustawy o samożądzie gminnym z dnia 8 marca 199or'
/ tekst jedno|ity Dz' U' z2001| N| 142 poz. 1591' _/oraz ań'165' 168 usi. 2 pkt 6, ań' 173' ft4' 188
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach pub|iczńych I Dz' U' N| 24g' poz.2104l

na wniosek wójla Gminy
Rada Gminyw Piet]owicach wi€|kich

uchwala, co następuie:

s l
W budżecie gminy na 2006 rok przyjętym uchwałą Nr )ux|V/354i2005 z dnia 19.12.2oo5 roku

wprowadzić następujące zmiany

I zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 39 9oo,oo

Dział 926 Ku|tura fizvczna i spoń
Dotacje ce|oweot.zynane z samorządu Województlva na
inwestycje i zakupy inwestycyjne .ealizowane na
podstawie porozumień (umów) między jadnostkami
samożądu terytoriaInego

|| zwiębza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 88 966,00

39 900,00

Dfiał 010 Ro|nictwo i łowieclwo 39 9oo.oo
- Dotacje ce|owe otrzymane f gminy na zadania bieżące

rea|izowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu teMorialnego 39 900'00

Dział 756 Dochodv od osób Drawnvch od osób fizycznvch i od
innych iednostek nie oosiadaiacvch osobowości
orawnej oraz wvdatki zwiazane z ich ooborcm 6 500.00
- wptywy z opłat za zezwo|enia na spfedaż a|koho|U 6 500'00

Dział 758 Roz|icfenia różne 42 566.00
- subwencje ogÓ|ne z budżetu pańsh,Va 42 566,00

||| zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 91 600,00

Dział 010 Ro|nictwo i łowiectwo 89 900.00
rozdz' 01095 PÓzostała działalność 89 900,00

- Wydatki majątkowe' 89 900,00
1. Remont centrum ku|tura|no-sportowego w Pawło-

wie, kw. 34.900,00
2' Remont zap|ecza spońowo-rekreacyjnego w cy-

przanowie kw. 55.000,00
Dział 801 oświata i wvchowani€ 1 7o0'oo



rozdz. 80101 szkoł! podstawowe
- Wydatkibieżące

|v zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 'l40 666,00

1 704,00

Dział o10
rozdz.01095

Dział 750
rozdz. 75023

Ro|nictwo i łowiectwo
PÓzostała działalność
. Wydatki majątkowe:

1- Remont centrum ku|tura|no-spońowego W Pawło-
wie, kw 34.900,00

2. Remont zap|ecfa spońowo-rekreacyjnego W cy-
przanowie kw 55.000,00

Administracia oubliczna
Urzędy gft]in
. Wydatkibieźące
. Wydatki majątkowe

Pozostak działalność
- wydatki bieżące

oświata i wvchowanie
szkoły podstawowe

Wdatki bieżące
Pofostała dziaklność
- wydatkibieżące

Ochrona zdrowia
Przeciwd ziałan ie al kohol i zmowi
. Wydatkibieżące
Edukacvina opieka wvchowawcza
Swietlice szkolne

wydatki bieźące

89 900.00
89 900,00
89 900,00

tozdz. 75095

Dział 80l
rozdz.B0195

rozdz-80195

Dział 851
rozdz. 851 54

Dział 854
rozdz. 85401

11 700.00
11 000,00
I 000,00
2 000,00

700,00
700,00

31 566.00
6 831,00

24 735,00

6 500.00
6 504,00

1 000.00
1 000,00

s2
Zmiany W planje finansowym dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych przedstawia
załącznik 1do niniejszej uchwały

s3
zmjanyw p|anie finansowym Zakładu Gospodarki Komuna|nej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały

s4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piet.owice Wie|kie

s5
Uchwałę og'asza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

s6
Uchwała wchodziWżycie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

- Pisma |\r|inistra Finansów znak sT5-4822-22gl2006 z dnia 08 |istopada 2006 roku oraz sT5-4822-
25912006 roku w sprawie zwiększenia częŚci oświatowej subwencji ogÓ|nej'

- Pismo zakładu Gospodarki Komuna|nej w Pietrowicach Wie|kich Znak zcKl20h1l2oo6 z dnia
2T lisiopada 2006 roku w zprawie zmian planu finansowego



załącznik nr 1
.Io uchwały Nr / /2006
Rady Gminyw Pielrowicach Wiolkich
z dnia 01 grudnia 2006r

w p|anie finansowym dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych przyjętym
UchwaĘ Nr xxx|V/354/2o05 z dnia 19.12.2005 roku (zał. Nr 7) wprowadzić następuiące zmiany

l zwiększa się D|an finansowv dochodów własnvch oo stronie ożvcho-
dów o kwote

- wpbĄ/v.y z różnych optat

Izwiększa sie D|an finansowy dochodów własnvch oo stronie wvdatków
o kwote

- wydatki bieżące

12 000.00

12 000,00

'12 000.00

'12 000,00

. . ,  r r a r , - i cZĄc Y



za|ą.żnikfi 2
do uchwały N. / t2006
Rady Gmlny w Pielrowicach Wielkich
r dnia 0l grudnia 2006r

w p|anie finansowym zakładu budżetowego na rok 2006 przyjętym Uchwałą Nr '(xxMr354/2oo5
z dnia 19.12.2005 roku wprowadz|ć następu'|ąoe zmiany

I zwieksza sie D|an linansowv zakŁdu oo st.onie or.vchodów o kwotę

- WPjĄVy z usług

I zwiększa się p|an finansowv zakładu oo slronie wvdatków o kwote

- tĄ,ydatki bieżące

30 000.00

30 000,00

30 000.00

30 000,00

PRzE\^/oDl t IcZĄcY
Hady Gminy PieyąicP wi€lkie
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