
RADA GMINY
Piptrowice Wielkie uchwala nr XXIV/235/2017

Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 20 marca 2017 roku

v, sprawie zmian w budlecie gminy na 2017 rok

Na podslawie art. 18 usl 2 pkt. 4 ustawy z dnia 0B marca 1990r. o samoeqdzie gminnym (tj. Dz.U. z
2016t.po2. 446 ze zm.) otaz a11.211,212, a...217 ust. 2 pkt. 6, arl. 222, an 257,258 uslary z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach pub icznych (1.j. Dz. U. z 2O16t., poz 1870).
na wniosek W6jla Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

s1

'1- Zmniejsza sie budzet gmrny po skonie dochodow o kwote 48.622,00 zl
2. Zmiany planu dochodow przedstawia zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly

52

'1. Zwieksza siQ bud2et grriny po stronie wydatkdw o kwote 975 133,00 zl
2. Zmiany planu wydatkOw przedslawia zalqczn k nr 2 do finiejszei uchwaly

s3

Zmiany planu wydatk6w majqtkowych pzedstawia zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwaly

s4

Zmiany planowanych kwol dotacja udzielanych w 2017 roku z bud2etu Gminy Pietrowice Wielkie pod-
miotom nalezqcym i nie nale2qcym do seklora linans6w publicznych przedstawia zaqcznik nr 4 do
ninaejszej uchwaly

ss

Zmiany planu przychod6w pzedstawia zalacznik nr 5 do niniejszej uchwaty

s6

W uchwale nr XX208/2016 Redy Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie
bud2etu gmrny Pielrowice Wielkie na rok 2017 S 3.1 olrzlmule brzmienie:

1. Rdznica miedzy dochodami i wydatkamr stanowi planowany deficyt bud2elu w kwocie
1.033.680,66 zl, kt6ry zostanie pokryty pzychodami pochodzqcymiz
a) zaciqgniqtych po2yczek w kwocie - 322.084,00 zl.
b) wolnych Srodk6w, jako nadwyzkiSrodk6w pieniQznych na rachunku bie2qcym bud2etu wynika-

jqcej z rozliczei kredytdw i pozyczek z lat ubieglych w kwocie - 711.596,66 zl,

s7

W uchwale nr ru208/2016 Rady Gminy Pielrowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie
budzetu gminy Pietrowice Wrclkae na rok 2017 S 14 otrzymuje brzmaenie:

Ustala sae lamity zobowiqza6 z tytutu kredyt6w i pozyczek zaciqganych na:
1) pokrycae wystQpr.rjqcego w ciqgu roku przejsciowego deficttu brrd2etu do kwoty 1.000 000,00 zl,
2) Iinansowanie planowanego defic!,tu bud2etu gminy w wysokoSci 322.084 zl.'



s8

Wykonanie uchwaly powieza sie W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie

!e
Uchwalq oglasza siQ pzez wylvieszenie na tablicy ogloszei

s 10

Uchwala wchodzi w zycie z dniefi podlecia.

Uzasadnienie

Umowa nr 4/6/A2016 o doflnansowanie proiektu w ramach Programu English Teaching finanso
wanego ze 6rodk6w Polsko-Amerykansklej Fundacji Wolnosci zawarta pomiedzy Realizatorem
Programu - Nrdz ckq Fundacjq Rozwolu NIDA a Zespolem Szkol w Pietrowicach Wielkich.
Pismo Ministra Rozwoiu i Finans6w nr ST3 4750.1.2017 z dria 27 siycznia 2017 roku w sprawE
nformacii o wynikajEcych z ustawy budzetowej kwotach subwencj oraz planowanych dochodach

z t!4ulu udzial6w we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych.

PBZEW N rczAcY



RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zalqcrnik Nr I
do Uchwaty Nr XXIV/235/2017

Rady Gminy Pi€trowic€ Wielkie
z dnia 20 matca2017t.

Dzial Zmniejszenie ZwEkszenie

1 7

756
Dochody od os6b prawnych. od os6b fizycznych i od innych

|ednoslek nieposaadaiqcych osobowosci p.awn€t oraz
wydatki zwiezane z ich poboem

-1 374.00 370 000.00

wtym z Mutu dolacjiidrodkdw na finansowanie wydatkdw
na realizaqe zadad linansowanych z udzialem Srodk6w, o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 'l ph 2 i3

0.00 0.00

-1 374.00 370 000.00
wtym 2 qtutu dolacjiiSrodk6w na fnansowanie wydatkow
na realizacie zadan linansowanych z udzialem SrcdtOw. o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i3

000 0.00

WprW z podalku dochodowego od os6b fzycznych -1374.O0 0.00
Wplyv/y z podatku dochodowego od os6b prawnych 0.00 180 000.00
Wplywy z podatku od nreruchomosci 0.00 130 000.00
Wptv/y z podalku od Srodk6w lransporlowych 0,00 60 000 00

758 -375 956,00 0.00
w tym z Mulu dotacji i arodlow na finansowanie wydalft6w
na realizacie zadai linansowanych z udzialem Srodkdu/, o
Korych mowa w an.5 usl. 1pkt2i3

000 0,00

-375 956,00 000
wtym z ! utu dotacjliSrodk6w na rinansowanie wydalk6w
na realizacie zada linansowanych z udzialem Srodldyr. o
kt6rych mowE w r.t.5 usl. 1pkl2i3

000 000

Subwencie og6he z budZ€lu pa/rsiwa ,375 956,00 000
801 Oswiaia iwychowanie 45 492.OO 4 200,00

wtym z ! ulu dotacjiiSrodlow na inansowanle wydalkow
na reali2acie zadai linaosowanych z udzialem Srodkdw, o
kt6rych mowa wart.5 !st. 1 pkt 2 i3

000 000

45 492,OO 4 200 00
wtym z ttdulu dotaqaiSrodtdw na nn.nsowani€ wydalfiOw
na realizacie zadah linansowanych z udziabm Srodkdw, o
kt6rvch mowa wart.5 usl. 1 okt 2 i3

000 000

Wplyw z olrzymanych spadk6w. zapis6w idarowizn w 000 200 00

Dolacje celowe otrzymane z budzelu pans&a na r€alEacj?
wlasnych zadai bie2acych gmin (zwiqzkdw gmin, zwqzkow
powiatowo-gminnych)

45 492,00 000

Srodkina dolinansowanie wlasnych zadai biezqcych gmrn
powial6w (zwiqzk6w gmin, zwiezk6w powialowo
gminnych,zwiqzk6w powiat6w), samoruqddw wojew6dzlw
Pozyskane z innych :r6del

000 4 000,00

-422 422,00 374 200,00
w tym z ! ulu dotacia i 6rodk6w na linansowanie wydalk6w
na realizacje zadan fioansowanych z udzialem Srodkdw. o
kt6rych mowa wart.5 ust. 1 pkt 2 i3

0,00 000
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0,00 0,00

lw tym z Mulu dolacjr , Srodtow na llna nsowanre wydalk6w
lna ,ealEaclg zadan tnansowanych z udzralem srcdkow. o
lklorvch mowawad. 5 ust. 1 pkr 2 r 3

0,00

Zmi.n. -422 422,00 374 200,00
Og6lQm -48 622,00

w tym z tytulu dotacll l6rodk6w na llnansowanie
wydat*6w na realizacje zadaii llnansowanych 2

udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i
0,00
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RADA GMINY
P ic!rov.,ice U/iJikie

Z.lacznl* Nr 2

do Uchwaly l{r XXIV/235/20'17
Rrdy Gmlny Pletrowlce W16lklo
z .tnla 20 fierc. 2l1ft.

12

wyrwarr..r. I rrop.t.yvrr.l. w
.ne$rt.r.kta/czna, ga2 r *ode

Z.d.nl. r akdsi. uDmE hn.nh

Gdpodrt. ml.lzkrnrow6

R62ne jednGu( ob3lu9l qEsrod.rkr

Uzady linin (mia6r 
' 
m6l nr pllsdt

.29 3m.m

OArcdkr pdocy sporeane)

Go.ood.rka k.mun.ln. I ochron,
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RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Ozial Rozdzial TreS6 Zfiiana
400 wytwu.i. i zaopatrylranie w energie olektrycznq, gaz i wod9 512 933.00

40002 512 933,00

Wydaui in$€siyryn€ Fdnoslek bld2.lowych 5',]2 933,00

Budoea dwukomorc€go 2elbetorego 2biomika wody piliej o pojemno3cj

600 m3 na rerenie SUW Mak6w
512 933,00

600 TEnspon ilqcznoSe 50 000,00

60016 D.o! publiane gminne 50 000 00

Wydafti inwestycytn€l€dnostek bud2erowych 50 000,00

Pierrowice welkie wykonaiie pzedlu2e,ria ka nalEact i deszczoeel pzy
50 000,00

630 20 000,00

63043 Zdania B zakr€sie upowszechnian a trD6ryli 20 000.00

vvydatki in@stycyjn€ jednoslek bud2etowych 20 000.00

Dokumenhqs proleklowa do bldowy w6ry widokowejw P otrcwicach
20 000 00

700 Gospodalka miestaniowa 255 000,00

70004 R6de jdnosik! obgugi gospoda d(i mi€szkanowej 200 000 00

wydatir hwesty.yJne lednosrek bud2erowych 200 000 00

Wymiana dehu na budynku mieszlGlnym w Kr ia*ach u . Xasztanowa 200 000,00

70005 Gospoda a gruntamr i nieruchomoscl8mr 55 000,00

wydatki na zakupy inwestycylne jednostek bud2etosach 55 000,00

55 000,00

750 Adminislracjs publiena 50 000,00

75023 Ur2edygmin (miasl imEsl na prawach pow€lu) 50 000 00

Wydat( na ,alupy i.u€stycrne jednostek budzelowych 50 000 00

zakupy inwestycyjne (samocn6d) s0 000.00

887 933.00

NrczAcYPRZEW

Zalacznlt Nr 3
do UchrYaty Nr XXIV/235/2017
Rady Gminy Pielrosico wielki.
z dnia 20 matce 201h.
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Zalqcznlk Nr 4

l:.T#;",}',#If.1 ii"ffi B*.F4 ;i"

Dzial Rozclzlal Tre56

Kwota dotacil

podmlotoweJ przed m lotowoj celoweJ

1 2 3 4 5 6
Jednostki

sgktora finans6w
DUblicznvch

Nazwa jednostki

851 851S5

Zaklad Pielegnacyjno-Opiekuiczy w Kzanowicach
(poprawa warunk6w pobytu .nreszkaic6w Gminy
Pietrowice Wielkie w Zakladzie Pielqgnacyjno - Opiekuiczym
w Krzanowicach)

000 0.00 10 000 00

Rarem: 0,00 0,00 r0 000,00

Og6lem 0,00 0,00 10 000,00

Zeatawlenle zmlany planowanych kwot dotactl udzielanych w 2017 rok! z bud2etu Gmlny Piotrowlce Wielkie podmiotom
nalolqcym i nle nalotqcym do sektora flnana6w publlcznych

PRZEWO c ACY
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RADA GMINY
Pictrowice Wielki6

Zalqcznik Nr 5
do Uchwely Nr )(XlV/235/2017
Rady Gminy Pietrowice Wieikie
z dnia20 rnarca 20'17r.

Zmiana planu przychod6w budietu w 2017r.

Lp TreCC Kwota

Ptzychody ogolem: 1 023 755.00

1
Wolne Srodkj. o kl6rych mowa w art 217 ust 2 pkt
6 ustrawy

701 671,00

2
Przychody z zecEgniQtych po2yczek kredyt6w na

322 044,O0

PRZE tczAC Yf)
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