
RADA GN/|lNY
Pietrowice \r'/ielkie

Uchwala n XXVI242I2017
Rady Gminy Pietrowice Wielki€

z dnia 26 kwiotnia 2017 roku

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca '1990r o samorzEdzie gminnym (tl. Dz-U. z
2016r.po2.446 ze zm.) ohz an.211,212, at1 2'17ust.2pkt 6, an.222, an.257,258 ustawyzdnia2T
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (1.j. 02. U. z 2016r , poz. 1870).
na wniosek W6jta Gminy

w sprawie zmian w budiecie gminy na 2017 rok

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

51

1. Zwieksza sie budzet gmrny po shonie dochod6w o kwotq 3'10.850,00 zl.
2. Zmiany planu dochod6w pe edstawia zalEcznik nr 1 do nrniejszel uchwaly

s2

1 . Zwiqksza s e bud2et gmrny po stronie wydatkdw o kwote 347 850,00 zl
2. Zmiany planu wydatk6w pzedstawia zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly
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Zmiany planu wydatkow majqtkowych peedstawia zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwaty

54

Zmiany planu pzychod6w przedstawia zalqcznik nr 4 do niniejszej uchwaly.

ss

W uchwale nr XX208/2016 Rady Gminy Pietrow ce Wielkie z dnia 1g grudnia 2016 roku w sprawie
bud2etu gminy Pietrowice \Melkre na rok 2017 S 3.1 otrzymuie brzmienie:

1. R62nica miedzy dochodami i wydatkami stanowr planowany deficyt budzetu w kwocie
1.070.680,66 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodama pochodzqcymi z
a) zaciqgnigtych pozyczek w kwocie - 322.084,00 zl.
b) wolnych Srodk6w, jako nadwy2ki Srodk6w pieniQznych na rachunku bierqcym bud2etu wynika-

jqcej z rozliczed kredytdw i pozyczek z lat ubieglych w kwocie - 748.596,66 zl,

56

Wykonanie uchwaly powier2a siQ WojtowiGminy Prelrowice Wielkie

s7

uchwale oglasze sie przez wylvieszenie na tablicy ogloszei

s8

Uchwala wchodziw zycie z dniem podjecia.
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RADA GMINY
Pieirowice yy'ielkic

Zalqcznik Nr 1

do Uchwaty Nr XXV/242I2017
Rady Glrtiny Pletrowics Wi6lkie
z dnla 25 kwiatnia 2017r-

Dzial

1 6 f

85s -8 000,00 a 000.00
wtym z Muiu dotacjiiSrodkow na linansowanie
wydstk6w na realizacjg zadan finansowanych 2 udzialem
Srodk6w, o kl6rych mowa w arl 5 usl 1 pkl2 i3

000 0,00

8 000,00 8 000.00

wlym z tylulu dotacjiiSrodk6w na inan8owanae
vJydalkdw na realizacig zadai linansowanych z udzislem
trodk6w, o llorych mowa w en 5 ust. 1 pkl2 i 3

0,00 0.00

Wplywy z rozliaen/zwrol6w z at 
'rbiegrch

0.00 8 000.00

Wplywy z ro2nych dochodow -8 000,00 000
-8 000,00 8 000,00

w lym z Mulu dotaciiiSrodkOw ne finansowanie
wydalk6w na realizacie z6dai inansowanych z udzialem
5rodk6w. o klorvch mowa wart 5usi 1Dkl2i3

0,00 0,00

700 Gospodarka mi€szkaniowa 0,00 310 850,00

wtym z tytutu dolacjiiSrodk6w na fnansowanie
wydalkow na realizacjQ zadai inansowanych z udzialem
6rodk6w, o klorych mows w arl. 5 usl 1 pkl2 i 3

0.00

0,00 310 a50,00
w tym z lylulu dotacji Srod k6w na tnansowanie
wydalk6w na realizaci? zadai linansowanych z udzialem
drodt6w. o kt6Nch mowa w arl. 5 usl. 1 okl2 i 3

0.00

Wplaty z ! ulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz
prawa u:ylkowania wieczyslego nieruchomoSci

310 850.00

0,00 310 850,00
w tym 2 Mutu dotacJ! iSrodkow na fnansowanie
wydalk6w na lealtacje zadan fnsnsowanych z udzialem
Srodk6w, o kl6rych mowa w art. 5 usl 1pkl2 i3

0.00

Zmi.na .8 000,00 318 850,00
Og6lem 310 850,00

w tym z q utu dotacli i 6rodk6w na linanrowanie
wydatk6w na rsallzacjg zadai nnan3owanych z
udzlalem 6rodk6w o kt6rych mowa w ert. 5 u6t. I plt
217
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zarqczn Nr 2 RADA GMINY
do uchwaly Nr xxttt3lrotgjce Wielk ie
Rady Gmlny Pletrowlc. wl6lki6
z dnla 26 kwi€tnh 2017r.

r3

Gorrod.rka mr.*kslo*.
Rd2n€ j6d.osh obslu! !6podaR'

Pmt(]a jedmnek ehonAdu
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i<ADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zrtqcznlk Nr 3
do Uchwaly Nr XXV/2422017
Redy Grhiny Plotrowic€ Wi.lkie
z dnla 26 kwi.tnie 2017r.

Dzial Rozdzial Tre56 Zmiana

700 Gospodarka mies2kaniowa 260 000,00

70005 Gospodaiia gru ntami i nieruchomoSc ami 260 000,00

Wydalkr na zakupy inwesiycylne lednostek bodi6lowych 260 000.00

260 000.00

Ra!eml 260 000,00
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RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

zalqcznik Nr4
do Uchwaly Nr )qV/2422017
Rady Gminy Piotrowice Wielkie
z dnia 26 kwielnia 2017r.

Zmiana planu przychod6w budietu w 2017r.

24.

Balak

Pr:ychody ogolem: 37 000,00

37 000,001
Wolne Srodki, o ktdrych mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy

Lp. TreSd Kwota


