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Uchwała nr |||/28/2006
Rady Gmińy w Pietrowicach Wie|kich

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wiolkie na rok 2007

Na podstawie ań. 18 ust 2 pkt' 4 ustawy z dnia 08.03.199or' o samoządzie gminnym
/tekst jedno]ity Dz' U' z 2001|. Nr 142' poz' 1591 ze zm'| oraz ań.165' 173' 184 i 195 ustawy
z 30 czeMca 2005r o finansach pub|icfnych / Dz. U. N| 249, poz' 2104 z póżn- zn'l

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Grnińy w Pietrowicach Wie|kich

uchwa|a co następuje:

s1
,l' okreś|a p.ognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 11.213.230,. z|

w tym| dochodywłasneW kwocie 4'297.BB2'- zt
subwencja ogólna w kwocie 5'508'628'- ż
dotacje w kwocie 1.406.720,- zl

2. Prognofowane dochody Według działów kjasyfikacji budżetowej i źródeł przódstawia załącznik
n r  1 .

s2
1' okreś|a Wydatki budżetu gminy na kwotę 11'981.775'-f

w tym: Wydatki bieżące W kwocie 10.519'275'- z|
Wydatki majątkowe w kwocie 1.462'500,- zł

2' W wydatkach b'eżących !4,yodrębnia się:
a Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6'015'061'- zł
b dotacje w kwocie 265.400,- zt

3. Planowane Wydatki budżetu w podzia|e na działy i rozdziały k|asfikacji budżetowej przedstawia
7Ałącznik ff 2.

4' P|anowane wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik | 3'

s3
okreś|a p|any przychodów i wydatkóW zakładu budżetowego (wg załącznika nr 4):

przychody w kwocie 571'000,- zł
wydaiki w kwocie 571'000'- zł

s4
okreś|a przychody Gminnego FUnduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W kwocie B'ooo'-
zł i \łvdatki w kwocie 20'000,- zł, (wg załącznika nl 5)'

s5
ok|eś|a dochody i lvydatki związane z rea|izacją

1' zadań z zakrcsu admin]stracj] rządowej i innych zadań z|econych ustawar.i w kwocie
1.292.836i zl

2. fadań b'eżących realizowanych przez grninę na podstawje porozumień z organami administracji
rządowej w kwocie 6.500'- fł

3. Własnych fadań bieżących gmin W kwocie 97.236,- zł
(Wg załącznika nr 6)'



s6
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2006 wynosi 27'700,- zł'

s7
określa plan dochodów Własnych i wydatków nimi finansowanych gminnych jednostek budżetowych
(Wg załącznika nr 7):

dochodyw kwocie ?90'500,. zł
wydatkiw kwocie 190'500'- ż.

s8
spłatę zaciągn.ętych W |atach ubjegłych k.ed}tóv i pożyczek długoterminowych w kwocie 504'7o5,- zł
zgodnie z załącznikień nr 9 do uchwały oraz ustala się prognozowaną kwotę długu zgodnie z załącz-
nikiem 9a do uchwały'

ss
1' Deficyt budżetowy w kwocie 768.545,. zł zostanie sfinansowany pzychodami pochodzącymi

z poŹyczek krajowych _ 145'000,. oraz wo|nych środków- 1'128.250'-
2. Zestawienie pŻychodów i rozchodów budźetu zawiera załącznik nr 8 do uchwały

s 10

Usta|a Wie|kość dotacji d|a podmiotóW niezaliczanych do sektora f]nansów pubłicznych
W kwocie 89'000'- zł oraf d|a inst}tucji ku|tury 176'400,- zł'

s11
okreś|a wie|kość środków finansowych z p|zeznaczęaiem na pomoc zdrowot|ą d|a nauczycie|i
korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 4'70o,- zł.

s12
okreś|a Wje|kość środkóW finansowych z pŻeznaczeniem na dodatki mot}vacyjne dla nauczycie|i
W kwocie 41,- zł miesięcznie' w prze|iczeniu na etat zatrudnionego według stanu zavudnienia na dzień
10 września zgodnie fe sprawozdaniem EN3 pomniejszonego o etat dyrektora szkoły oraz dodatki
moiywacyJ.ne d|a dyrektora p|acówkiw kwocie do 1.000'- miesięcznie'

s13
Twoży się fundusf nagród dla nauczycie|i' stanowiący f% p|anowanego rocznego osobowego Jun.
duszu wynagrodzeń nauczycieIi'

s14
Upoważnia się Wójta do zacjąganja kredytóW i pożyczek na pokrycie Występującego W ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do łącznej Wysokości stanowiącej 5olo p|anowanych dochodóW
tj. kwoty 560'662 zł'

s 15
Upoważnia się wó]ta do:
1' do zawielania umóW (zawierania zobowiązań finansowych) vviązanych z bieżącą dz ała|noŚcią

gminy na okes do 3lat,
2' da p|zekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonwania p|zeniesień w p|anie

Vvydatków pomiędzy paragrafami z wyĘczeniem wydaików na Wynag|odzenia i pochodne od
wynagroozen,

3' dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach W p|anie WydatkóW w obrębie
działów,



4. dokonywania |okat kńtkoterminowych w mia.ę posiadania wo|nych śIodkóW w innych bankachniż bank obsługujący gminę

s16
Usta|a się rezerwę ogólnąW kwocie 11o.ooo'. zł

s17
okeś|a się kwotę dochodów 7o.ooo,- zł z tytu}u Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojóW a|kohoIo.wych oraz kwotę 70.000'. zł WydatkóW n; rea|izację =oan or.'esionfl"''jrolialnie profi|akrykiI rozwjązy\]vania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Wykonanie uchwały powierza się Wqtowi Gminys 
l8

s 1s
Uchwałę ogłasza sję w Dfienniku Urzędowyrn Województwa Ś|ąskiego i na tab|icach ogłoszeń

s20
Uchwała Wchodziwżycie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od dnia 01 siycznia 2oo7 roku-
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