
RADA GMINY
Pietrowice Wielki.

w sprawie zmian w budiecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz U. z
2O16t.poz. 446 ze zm.) oaz arl.211,212, atl. 217 usl. 2 pkt 6, aft. 222, ad. 257,258 oslav{y z dnia 27

sierpnia 2OOgr. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870)
na wniosek W6jta Gminy

Rada Gminy Pietrowice wolkio
uchwala

s1

1 . ZwiQksza sie bud2et gm ny po stronie dochodow o kwote 97.449,00 zt.

2. Zmiany planu dochoddw przedstawaa alqcznik nr 1 do nlniejszej uchwaly.

s2

1 . ZwiQksza siQ bud2et gminy po strone wydalk6w o kwote 197.449,00 zl.

2. Zmiany planu wydatkdw przedstawia zalqcznik nr 2 do niniejszei uchwaly.

s3

zmiany planu wydatk6w majqtkowych pEedstawia zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwaly

s4

zmrany planu ptzychod6w przedstawia zalqcznik nr 4 do niniejszei uchwaly

ss

Zmiany planu wyclatk6w na pr2edsiSwzlecia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 rok

przedstawia zalqcznik nr 5 do niniejszej uchwaly

s6

W uchwale nr X)U2O8/20'16 Rady Gmany Pietrowac€ Wielkie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie

bud2etu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017 S 3'l otrzymuje brzmieni€:

1. R6znica miedzy dochodami i wydatkami stanowl planowany dellcyt bud2etu w kwocie

1.170.680,66 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami pochodzqcymiz
a) zaciqgnietych po2yczek w kwocE - 422.084,00 zl.
b) wolnyah Siodk6w, jako nadwy2ki Srodkow pienigznych na rachunku biezqcym budzetu wynika-

jqcej z rozliczeh kredytdw i pozyczek z lat ubiegtych w kwocie - 748.596,66 zi,

s7

W uchwale nr XX2O8/20'16 Rady Gminy Pielrowice Wiekie z dnia '19 grudnia 2016 roku w sprawle

bud2etu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017 S 14 olrzymuje brzmieniel

Ustala sie limity zobowiEzai z $ulu kredyt6w i pozyczek zaciqganych na:

1) pokrycie wistepujqcego w ciegu roku przejSciowego deficytu budzetu do kwoly 1-000 000,00 zl,

2) finansowanie planowanego deficytu b!dzetu gminy w wysokosci 422.084 zl'

uchwala nr XXVU263/20'17
Rady Gminy Pietrowice Wielkle

z dnia 21 czerwca 2017 roku



s8

Wykonanie uchwaly powieea siQ WdjtowiGminy Pretrowice Wielkle

5s

Uchwale ogtasza sie pzez wywieszenie na tablicy ogloszen

$ 10

lJchwala wchodziw 2ycie z dniem podjQcia.
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Zalqcznik Nr 1

do uchw.ty Nr xxvu263/2017
Rady Gminy Piekowice !Yi6lkie
z dnia 21 cze,wca 2017..

Dz al Zwiqkszenie

1 6 T

700 Gospodarka mieszkaniowa -60 000,00 0,00

wtym z tylulu dolaqii srodk6w na finansowanie wydatk
na rea[zacjq zadan finansowanych z udzialem Srodk6w. o

kt6rych mowa w art.5 us1. l pkt2 i3
0.00 000

-60 000,00 0.00

wtym z ldulu dolacjiiSrodk6w na Rnansowanie wydalkow
na realizacj€ zadan nnansowanych 2 udzialem 5rodk6w, o

kt6rych mor/a w a.l 5 usl. 1Pkt2i3
0.00 000

Wpryw z naimu idzlerzawy skladnik6w malqlkowych

Skarbu Paislwa, jednostek samorzqdu t€rytorialnego lub

innych jednostek zaliczanlch do sektora finans6w
publicznych ora? annych umdwo podobnym charakteze

60 000.00 0,00

750 Administracja publiczna -24 800.00 6 600,00

wtym z tylulu dolaci iSrodkow na nnansowanie wldalkow
na realizacll zedai linansowanych z udzielem Srodkdw o
ktdrych mowa wan. 5 usl. 1 pkt2 i 3

0,00 0.00

-24 400,00 6 600.00

wtym 2 Mulu dolaciiiarodk6w na inansowanr€
na realizacje zada fnansolvanych z udzralem srodl6w. o 0.00 0.00

-20 000.00 3 300,00

wptywy z otzymanyctr spadkdw, zapis6w i darcwizn w 0,00 3 300,00

Srodkiolzymane od pozoslarych iednostek zaliczanych do

seklora finansdw publicznych na realizacje zadan biezqcvch

dnostek zaliczanych do sekto€ frnans6w publienych
-4 800.00 0.00

756
Dochody od osob p€wnych, od os6b fizycznych iod rnnych

Fdnostek nrepos,adaiacYch osobowosc' prawnej oral
wydaikr zwiazane z ch poborem

-80 000,00 0.00

w tynr z tylrnu aotacji i Srodk6w na linansowanie wydatkow
na realizacie zadai tinansowanych z udzialem Srodk6w, o

kt6rvch mowa wall.5 ust. 1okl2i3
0,00 0,00

80 000.00 0,00

w tym z ! uiu dotacji iSrodkow na finansowanE wvd

na r€alizacie zadad linansowanych z udzial,em srodk6w, o

ktorych mowawart. 5 ust. 1 Pkt2 i 3
000 0,00

z innych lokalnych oplai pobieranych pzez
ostki samorzadu leryloialnego na podslawie odrqbnych -80 000,00 0.00

801 -70 000,00 127 050,00

w tynr z tytutu OotacliiSrodkow na nnansowanie lvydalk6w
na realizacjq zadan finansowanych z udzialem srcdk6w, o

kt6rych mowa w ad 5ust. 1pkt2 i3
0,00 000

,70 000,00 127 650,00

wlym z tylulu dotactii Srodkow na finansowanie wydalk0w
na realizrcjq zadan finansowanych z udzialem Srodk6w, o

kt6rych mowa w an.5 ust. 1pkt2i3
0,00 0,00



Wplywy z optat za kozystanie z wyiywienia wjednoslkach
realizujacych zadania z zakresu wychowania -70 000 00 0,00

000 96 790,00

Wpvwy z r62nych dochod6w 0.00 30 860,00

Edukacyjna opieka wychowatrtza 0.00 I s30,00

w tym z ryrulu dolaciiisrodk6w na fnansowanie vvYdalk6w
na realizacig zadan tnaflsowanych z udzialem Srodk6w. o

kt6rych mowa wart.5usl. l pkt2 i3
0.00 0.00

0,00 I530,00
w lym z Mutu dolacjl iSrodk6w na fna.sowanie wydalkOw
na realizacjt zad6i linansowanych z udzialem arodk6w o

ktorych mowawad.5 ust. 1Pki2 i3
0.00 0.00

Srodkiotrzvmane od pozoslalych jednoslek zaliczanych do

seklora fiflansow publcznych na realizacje zadan bie2Ecych
jednostek zaliczanych do seklora finansow pub icznych

0,00 9 530,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 0.00 13157,00

w tym z lylulu dotaclii(rodk6w na lnansowanie wydatkdw
na realizacle zadah finansowanych z Lrdzialem Srodkow. o
kldrych mowa w arl. 5 ust 1pkt2i3

0,00 000

0.00 13157.00

w lym z tytulu dotacii i irodkOw na linansowanie wydatk6w
na realizaciQ zadan finansowanych 2 udzialem slodkdw. o
ktdrych mowa wart. 5 usl. 1 pkt2 i 3

000 0,00

Wptwy z lytulLr gzywien iannych kar pienrg2nych od os6b
prawnych i innych jednoslek organizacyjnych

0,00 2 000.00

wplyw z d2nych opiat 0,00 11 000.00

wptsy z odselek od nielerminowych wplat z MLrlu 0.00 157 00

926 0,00 4 300.00

w tym z Mulu dotaciiiarodk6w na fnansowanie wYdalkow

na realizacje zadai fnansowanych z udzialem Srodkow, o

ktorych mowawart.5 ust. 1pkt2 i3
0,00 0,00

000 4 300,00

wtym z ! ulu dotacji iSrodk6w na rinansowanie wydalkow
na realizacjQ zadah linansowanyci z udzialem Srodk6w o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 'l pkl 2 i 3

0.00 0,00

0.00 4 300,00

-234 800,00 161 237,00

w tym z l Llu dotaciiiSrodk6w na linansowanie wyda lk6w
na realizsciQ zadan nnansowanych z udzislem srodk6w, o

kt6rych mowa w ad. 5 ust. 1 Pkt2 i3
0,00 0,00

1600,000.00010 Rolnictwo iloweclwo

0,00
w iym z Mulu dotaciiisrodk6w na nnansowanie wydalk6w
na realizacji zadan nnansowanych z udzi.lem Srodk6w. o

kt6rych mowa w arl. 5 ust. 1Pkt2 i3
0.00 1600.00

0.00
wlym z lylulu dolacji rtrodk6w na ilnansowanie wydalkow
na .ealizscje zadan ,inansowanych z udzralem arodk6w, o

kt6rych mowa w an. 5 usl. 1 pkl2 i 3

1600.00

Srodki na donnansowani€ wlasnych nwestycli gmin,

powiatow (zwiqzkow gmin, zwiazkdw powiatowo gminnych,

zwiqzk6w powial6w). samozad6,n woiewodztw. pozyskane

115 375,00-24 000.00900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska
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w tym z Mulu dolacjii Srodk6w na linansowanre wydalkdw
na realizacje zadan finansowanych z udzialem Srodkow, o
kt6Nch mowa warl. 5 ust. 1 okt 2 i3

0.00

24 000.00 115 375,00

wtym z tylutu dotaciiiSrodk6w na finansowanie wydalk6w
na reeli2acj? zadaf fnansowanych z udzialem Srodkow o
klorvch mowa w art. 5 ust. 1 Pkl2 i 3

0,00

-rodtiotzymane 

od pozosialych jednoslek zalrczanych do
sektora finans6w publicznych na llnansowanie lub

dofinansowani6 kosa6w realizacil inwestycii i zakupow
inMsrv.vinvch iednoslek 23 iczanvch do seklora finans6w

0.00 100 000,00

Srodki na dofinansowanie wlasnych inw€stycji gmin,
powial6w (zwiEzkow gmin. zwiazkow powiatowo{minnych.
zwiazk6w powiatow). samorzqd6w wsjewodzM pozyskane

15 375.00

Srodki na dofnansowanie wlasnych anweslycii gm n.

powial6w (zwEzx6w gmin. zwiazk6w powalowo-gminnych,
zwiqzkdw powialdw), samozqddw wojewodztw. pozyskane

z innych ir6del

0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 44 263,00

wtym z tytrru dobcjiiSrodk6w na fnansowanie wydalk6w
na reelizaci9 zadan inansowanych 2 udziatam Srodk6w. o

kt6rlch mowawart. 5 usl. 1 Pkt2 i 3
44 263,00

0,00 44 263.40

wtym z tytulu dolscjiisrodkow na nnansowanie wydatkdw
na realizacie zadat linanso$8nych z udzial,em Srodkow. o

kt6rvch mowa w art.5 usl. 1 pkt2 i3
44 263.00

Srodkr na dofinansowaniewlasnych inweslycii gmin

powiatow (zwiqzkow gmin zwiazkOw powialowo_gminnych,

zwiqzk6w powiatow), samozqddw wojewodztw pozyskane

z innych ir6del

44 263,00

926 0,00 33 774,00

w tym z l),tulu dotacii i arodkow na rnansowanie wydatkow
na realizacje zadan finansowanych z ud2is]€m 6rodk6w, o

kt6rych mowa w art. 5 ust. 'l Pkl2 3

33 774,00

0,00 33 774,00

wtym z g.tulu dolacjiiSrodk6w na finansowanie wydatkow
na realizacje zadai finansowanych z udzisi€m srcdk6w, o

H6rych mo' €wart. 5ust- 1 pkt2 i 3
33 774,00

Ei6d-rodkinadofrnansowaniewiasnychinwestyc jigmin.
powialow (zwiqzkow gmin, zwiazkOw powialowo gminnych,

zwiqrk6w powialdw), samoruqddw woiewodztw. pozyskane
33 774,00

-24 000.00 't 95 012,00

wlym z ty.lulu dolaciiiArodk6w na finansowanie wydatk6w
na realizacjq zadad nn6nsowanych z udzialem Srodkdw. o

kt6rych mowawarl. 5 usl. 1 Pkt2 i 3
78 037.00

-25E 800,00 356 249,00

Zmiana 97 rl49,00

w tym z tytulu dotaciiiSrodk6w na lin.nsowanie
wydatkow na realizacig zrd.n finansowrnych z

udzial€m 6rodtow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 'l pkt 2 i
.24 000.00 78 037,00

PRZEW cti
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Zal4cznik Nr 2
do Uch;ary Nr lxv[253r2017
Rady Gminy Pietrowlce Wielkie
z dnia 21 cze ca 2017 t.

Zadan a w Dkrsie uoows2ehn €nia

Gorpod.l*. oi..:*.ni.w.
ROre )edmsrki obdtugi !6ooda

Admlnl.r&r. publldn.
unQdY omi. lm asr i m ast € pr -n

Edukdcyln..pl€ka wy.howarcu
(olonl. I obzy ooz nft lmy
wy!@)rrru dziri mtn2 e4 s.koler
r bue skol.nL filodz€2y
GGPodrk. konun.lnt I dhror6

u1r.yfra.l6 2r.lsi a mi.siach I on @ch

&hrcna po*ieta almosiqdn€go

Kuliur. I ochM. d:l.drclw.
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RADA GMINY
Pretrowice Wielkic

Dzial Rozdzial TreSc Zfiiana

600 .9am.00

60016 Drcgi publiczne gm nne ,9 460,00

wvdaila inweslycyine jednoslek budzelawch -9 460,00

Grodczanki wykonanie rragmentu kanal zacji deszczowei ul wielska (do
1 560.00

Zerdziny budowa kanalizacji deszdowel ul Ogrodowa 7 900 00

630 -3 000,00

63003 zadan a wzakresie upowszechnana tLrystyki 3 000,00

wvdatki inwestycyjne )ednaslek bud2elowch -3044,40

Dokumeitacja projeklowa do budowy wie2y widokowolw Pietrcwicach
3 000,00

700 Gospodarka mi6zkaniowa -175 000,00

70004 R62ne iednostki obslus sospodarki mieszkanlorej ,25 000,00

W yd a t1<i i n we s tyc yj n e j e d n a st e k b u di e t ovly c h 25 000,00

Wniana dachu na budynku mieszkalnym w Krowrarkach ul. Kasaanowa ,25 000,00

70005 Gospodarka grunlamr i nreruchomosciami -150 000,00

w y d a tk hwe stycyj n e i e d n o sto k b Ldze t ow ch 150 000.00

Modernzacta kotlown rsyslemow gaewczych w budyikach u

pubicznet bedqcych wiasnosciq Gm ny PrelrowiceWe
-50 000.00

Siwozenie entrum ustug spolecznych da mieszkaicow Gminy Pietrcw ce
-100 000 00

900 GGpodad(a komtrnalna i ochrona Srcdowisl(a 206 500,00

90004 Utrzyman e zieleni w maslach igminach 6 500,00

W y d atki n wes tyc yj n e j e d n a ste k b u d, e t owyc h 6 540.40

Prctrowice Wie k e - modernzacja skwer! centrum P etrowic W 6 500.00

90005 Ochrona powielza atmosferycznelo ik imatLl 200 000,00

Dotacie celow z budzetu na hnansow ie lub dofinansawanie koszt6w

rcarzacri inwestycji izakuPow inwestycyjnych tednostek nie zallczanych do

s e k t ar a tna n sow p u bl i czn y ch
200 000,00

Prooram Oaraniczen a N skejEm sl dlaGmnyPietrowceWelkie vetap 200 000 00

s21 Kultura I ochron. dziedzictwa narodowego 69 565,00

92195 69 565,00

Wydatki inwestwjne pdnostak bud2etowych 69 565 A0

Budowa altan rckreacyjnycyjntch oraz pacu zabaw dla dzieciw Krowiarkach
139 565 00

Krowiafti zakup montaz placu zabaw wraz z wlaiq rckEacyjnq (PROW) -70 000,00

926 60 74,1,00

92695 60 744,00

wy d a tui in we s tyc yj n e j e d noste k b u dz etowy c h * aa4 0a

Budowa s lowni zewnelznej dla dorosrch wamandowie (PROW) 50 50s,00

Budowa silown zewnFtznejoraz allan rckeacyjnych w Pa$4owie (PROW) 90 798,00

Budowa silowni zewnetznej w soleck m mieiscu €kteacjr wypoczynku w
a'l 777,OO

Zalqcznik Nr 3
do uchwaly Nr XXvl/263/20'17
Rady Gminy Pietrowlce Wielkie
z dnia 21 cze ca 2017t .



Amando* - Budowa sib*n zrynqlr2nej (PROW) ro 000 00

-40 000 00Lekan6w ' Budowa silowni z6wnetz iej (PROW)

-60 000 00Pawtow - Budowa silor zeenet-zmr wraz, wiah rckreac-yinq (PROW)

7 704,Nlwaki ne zskupy nw€stlcyrne kdnoslek budtotowych

7 700.00zerdziny - zakup imo.ta, uzqdze6 do Streel Woi<oul

149 349,00

PRZEWODN
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Zalqcznik t'lr 4
do Uchwaly Nr xxVU253/2017
Rady Gminy Pletrowice Wielkie
z d^ia 21 aze$tca 2O17t.

Zmiana planu przychod6w budietu w 2017r.

PRZEWODN

't 00 000,00Prrychody ogolem:

100 000,001
Przychody z zaciqgniqtych pozyczek i kredyt6w na

Lp. TreSc Kwota



- RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

zalqcznik Nr 5
do Uchwaly Nr XXVIi 263/2017
Rady Gminy Pietrowico Wielkie
z dnia 21 c.ze tca 20'171.

zmiana planu wydatk6v, na paedsiqwziecia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 rok

921 Xulluta i ochrcna dziedzictua narodowego 0,o0

92'109 Domv ioSrodki kultury, Swietlice i kluby 0,00

Zerdziny - zagospodarowanie (wraz z nasadzeniem drzewek i

kw a16w) skweruna "Kolonii Paw16w"

1500,00

ierazirw - Zatuo dwdch skladanvch namiotdw 1 500.00
0,00

PRZEWOD
tudy Got,r.y p€i

Razem:


