
RAPA GMINY
Pietrour ice \Ą/ ie lk ie

Dział 756

uchwała nr M6łi/2007
Rady Gminy w Pletrowicach Wielkich

z dnia 02 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie ań' 18 ust 2 pkt. 4 ustawy o samoŻądzie gm;nnym z dnia 8 marca 1990r'
/ tekst jednolity Dz' U. z 2001|. N| 142 poz. 1591' -/oraz ań.'165' 168 ust. 2 pkt 6, ań. 173' 184, 188
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicrnych / Dz. U. N.249, poz.2104l

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich

uchwaIa, co następuJe:

sr
W budżecie gminy na 2007 rok pr:y.ięiym UchwaĘ N. ||u28l2006 z dnia 28.l2'2006 roku

wprcwadzić nagtępuiące zmiany

I zwięksfa slę budżet gm|ny po stronie dochodów o kwotę 74 550,00

Dział 75o Administracia publiczna
_ Wptywy f uśug
- srodki na dofinansowanie własnych zadań bjeżących

gmin pozyskane z innych Źródeł

Dochody od ośób orawnvch od osób fizvcznvch i od
innvch iednoatek nie oosiadaiacych osobowości praw-
nei oraz wvdatki zwiazane z ich poborcm
- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Gospodarka komuna|na i ochron. środowiska
_ srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżąoych

gmjn pozyskane z innych źródeł

Dział 9o0

27 050.00
7 550,00

19 500,00

|| zmniejsza 6ię budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 8 384'00

Dział 750
rordz.75011

Dział 801
rozdr. 80101

8 500.00
I 500,00

39 000.00

39 000,00

3 384.00
3 384,00

5 000.00
5 000,00

Adminisłracja DubIiczna
U|zędy woiewódzkie
- Wydatkibieżące

oświata i wvchowanie
szkoły podstawowe
- wydatkibieżące' w tym wynagrodzenia

||| zwiększa się budźct gminy po stronie wydatków o kwotę 82 934'00

Dz|ał 750 Administracia Dub|iczna
rozdz.75011 Urzędywojewódzkie

- dotacja

30 '{14.00
3 384,00



rozdz. 75075

Dfiał 900
rozdz.90005

Dfiał 926
rozdz. 92601

rozdz. 92695

27 050,00

39 000.00
39 000,00

13 500.00
5 000,00

8 500,00

P ro m o cj a je d n o ste k s a n o rząd u te ryto r i a l n e g o
- Wdatki bieżące

GosDodarka komuna|na I ochronaśrcdowiska
Ochrona powietrza atmosfsrycznego i klimatu
. Wydatki bieżące, w tym Wynagrodzenia kw. 5'000,00

Ku|tu.a |izyczna i spoń
Obiekty spottowe

wydatki bieżące

Pozostała działalność
- dotacja

s2
Wykonanie uchwały powieŻa się Wójtowi Gminy Pietrowice Wje|kie

s3
Uchwałę ogłasza się p|zez Wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

54

Uchwała Wchodfiw fycie z dniem podjęcia
Uzasadnienie:

- Pismo Euroregionu silesia stowa|zyszęnie Gmin Dorzecza Górnej odry znak |NT|||N25l20o7 '
z dnia 02 |utego 2007 roku w sprawie zatwieldzenia do dofinansowania projektu 'Gala pŻedsię-
biorów pogranicza po|sko-czeskiego.'.

- Pismo Euroregiortu si|esia stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej odty, znak lNT||!,ó'i26l2007'
z dnia 02 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu ,,Eko-wystawa
wrazzdniem kultury czeskiej na pogaanicru".

|. z Ąl:,(

\ ;


