
FłĄDĄ GMlNY
P retrowice Wielk iB

uchwała nr V/64/2o07
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sp]awie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie ań' 18 ust 2 pkt. 4 ustawy o samorzźLdzie gminnym z dnia 8 marca 1990r
/ teks t j edno| i t yD f .u . z2001r .Ń142poz '1591 ' - /o razań .165 '168us t .2pk t6 ' ań .  l 73 '184 '188
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.21O4l

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy w Pieaowicach wi€|kich

uchwa|a, co następuje:

s1
W budżecie gminy na 2007 rok prŹyjętym Uchwałą Nr |l|/28/2006 z dnia 28.12.2006 .oku

wprowadzić następuiące zmiany

I zmni€jsza siq budż€t gminy po stronie dochodów o kwotę 95 000,00

Dział 756 Dochodv od osób Dlawnvch od osób fizvcznvch i od
innvch iodnostek nie Dosiadaiącvch osobowości
otawnei oraz wvdatki zwiazane z ich Doborem
- Podatek od srodków transpońowych (os. prawnych)

|| zwiększa się budż€t gminy po stronie dochodów o kwotę

Dział700 GosDoda.kamieszkaniowa

174 000,00

95 000.00
95 000,00

12 000.00
6 000,00
6 000,00

20 000.00
20 000,00

Dział 756

- Wpływy z usłUg
_ Wpływy ze spżedaży składnikóW majątkowych

Dochodv od osób orawnvch od osób fizvcznvch i od
innvch iqdnostek nie Dosiadających osobowości
orawnei oraz wydatki związane z ich ooborem
- Podatek od srodków transpońowych (os. fizycznych)
- Wpł}Ą'i'y z różnych dochodów

Pomoc sDoł€czna
- Wpł}Ą'y z różnych dochodów

Gospodarka komuna|na i ochrcna środowiska
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje

zadań bieżących jednostek sekto|a finansów pub|icz-
nych

Dział 852

Dział 900

135 000.00
95 000,00
40 000,00

25 500.00
25 500,00

1 500.00

1500 ,00

||| zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 79 0o0'o0

Dział 010
rozdz.01095

Ro|nictwo i łowi€ctwo
Pozostata działalność



Dział 600
rozdz. 60095

Dział 801
rozdz.80104

Dział 851
rozdz.85195

Dział 852
rozdz.85212

Dział 900
rozdz. 90095

Dzial926
rozdz. 92601

10 000.00
10 000,00

10 000.00
10 000,00

- wydatki majątkowe
1. Wykonanie centrum rekreacyjno-spońowego

w l\4akowie 10.000,00
2. Wykonanie centrum rekeacyjno.spońowego

w Zerdzinach 10.O00,00

TransDoń i Ęczność
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
oświata i wvchowania

- wydatki majątkowe
1. Przeniesienie kuchniw budynku Ptzedszkola

w Pietrowicach Wielkich

Ochrona zdrowia
Pozostala działalność
- wydatkibieżące

Pomoc sDołeczna
Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpioczenia
emerytalne i rcntowe z ubezpieczenia społecznego

dotacja
- WydatkibieŹące

GosDodarka komuna|na i ochrona środowiska
Pozostała dziah|ność
- WydatkibieŹące

Ku|tuJa fizvczna isooń
Obiekty spottowe
- Wydatkibieżące

6 000.00
6 000,00

25 500.00
25 500,00

16 500,00
I 000,00

1500.00
1 500,00

6 000.00
6 000,00

s2
Zmiany w p|anie przychodóW i wydatków Gminnego Funduszu ochrony srodowiska i Gospodarki
Wodnej przedstaw.a zaĘcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly

s3
Wykonanie uchwały powierza się WójtowiGminy Pietrowjce Wie|kie

s4
UchwaĘ ogłasza się przez wywieszenie na tab|icy ogbszeń.

s5

uchwa|a wchodziw łcie z dniem podjęcia

Uzasadnien!e:

- Umowa N| 270l2006l55lKolpolD z dnia 11 sierpnia 2006, zawarta pomiędzy Gminą Piet.owice
Wie|kie a Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinan-
sowanie zadania pod nazwą ''Wdlożenie regiona|nego systemu zaŻądzania ś.odowiskowego
REN4AS w Gminie Pietrowice Wielkie o€z zakup sprzętu kompule.owego" - druga t.ansza

PRZi'.]}|'] cZĄi

Joachim 14i--czorek



załącznik nr '|
do uchwaty Nr V/64 /2007
Rady Gminyw Pietrowicach Wielkich
z dnla 12 kwietnia 2007

W p|anie |inansowym Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W Pietrowicach Wie|kich wprowadza się następujące zmiany:

l zwięksża się p|an po stronie przychodów o kwotę
_ otrzymane spadki, zapisy i darowizny W postaci pieniężnej
- Wpływy z różnych dochodów

|| zwiększa się p|an po stronie wydatków o kwotę
- wydatkibieżące

10 000,00
2 000,00
8 000,00

10 000,00
10 000,00

il'\iiazAt-l

1ąCĘir) liGczżrek


