
Uchwala Nr XXVII/278/2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnla 20lipca 2017r.

w sprawie zmian w budiecio gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkl. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t.i D2. U. z
2016t , poz 446, ze zm.|, oaz ai-211,212, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 222, ad- 257,258 $rawl z dnia
27 sierpnia 2OO9r. o finansach publicznych (t j. Dz U.22O13t., poz.885 z POtn zm.).
na wnaosek Wdjta Gminy

Rada Gminy Pistrowice Wielkie
uchwala

s1

1. Zwieksza siQ budzet gminy po stronie dochod6w o kwotQ 66.000,00 zl.
2. Zmiany planu dochod6w przedstawia zalqcznik nr 1 do ninielszej uchwaly

s2

1 . Zwieksza sie budzet gminy po stronie wydatk6w o kwotQ 208.790,00 zl.
2. Zmiany planu wydatkdw ptzedstawia zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly

s3

Zmiany planu wydalkdw maiatkowych paedstaw€ zalqcznik nr 3 do ninieiszej uchwaly

$4

zmiany planu peychod6w przedstawia zelqcznik nr 4 do niniejszei uchwaly

ss

W uchwale nr X)0208/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie 2 dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie

budzetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017 S 3.1 olrzymule brzmieniei

R62nica miedzy dochodami i wydatkami slanowi planowany deficyt budzetu w kwocie

1.313.470,66 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami pochodzqcymiz:
a) zaciagnielych po2yczek w kwocre - 482 084,00 zl
b) wolnych Srodkdw, jako nadwyzki Srodkow pienieznych na rachunku bie2qcym budzetu wynika'

jqceJ z rozliczen kredyt6w i po2yczek z lat ubieglych w kwocie - 831 386,66 zl,

s6

W uchwale nr XX2O8/2016 Rady Gminy Pietrowce Wielkie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie

budzetu gminy Pieirowice Wielkie na rok 2017 S 14 olrzymLrje brzmienie:

Ustala 8ie limity zobowiqzeA z tytulu kredytOw i pozyczek zeciqganych na:

1) pokricie wystQpujqcogo w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu do kwoty'1.000 000,00 zl,

2) finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy w wysokosci 482.084 zl "

s7

1

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowiGminy Pietrowice Wielkie



s8

UchwalQ oghsza sie prrez wywieszenie na tablicy ogloszeh

ss
Uchwala wchodziw 2ycie 2 dniem podj9cia.

Obja6nienia do uchwaly

W planie dochod6w wprowadzono planowanq kwoty dolacji z WFOSiGW w Katowicach i wplaty
od mieszkaic6w na realizacle lV etapu budowy PBOS.
W planie wydatkdw wpmwadzono zadanie dotyczace lV etapu budowy PEOS oraz uaktualniono
kwoty wydetk6w maiqtkowych dla zadah wymienionych w zalqc2niku nr 3 do uchwaly Wprowa-

dzono r6wnie2 zadanie planowane do realizacji ze Srodk6w unljnych pn oPracowanie Lokalnego
Programu Rewlalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie'.
W planle pzychod6w wprowadzono pianowanq do zaciqgnigcra po2yczke z WFOSiGW w Katowi-
caih z przeznaczeniem na realizacje lV etapu bldowy PBOS

PBZEWO ZACY
tudy Gminy



ZrlAcznlk Nr 1

do Uchwaty Nr XXVII/278/2017

Rady Gminy Pi€trowice Wielkie
z dnla 20 llpca 20'17r.

Drial

1 6 7

0,00 0,00

wiym z tylulu dolacjiiSrodkow na linansowanie
wydalk6w na r€alizacje zadan finansowanych 2 udziatem

Srodk6w, o kl6rych mowa w an 5 usl. 1 pkl2 i 3
0.00 0,00

010 Rolnictllo i lowhcilr€ 0,00 66 000,00

w tyrfi z tylutu dolacjiiBrodkdw na linansowanie
wydalk6w na realizaci? zadan nnansowanych z udzialem

arodk6w, o kldrych mowa w art. 5 ust 1pi(2 i3
0,00

0,00 66 000,00

w tym z tyrulu dolacji i Srodk6w na linansowanE
wydalk6w na rcalizacje zadan fnensowanych z udzialem

5rodk6w, o kl6rych mow6wan 5 ust. 1pkl2 i3
0,00

frodki olzymane od pozoslalych iednoslek zaliczanych
do sekloE linans6w publicznych na finansowanie lub

dofinansowani€ kosaow rea[zacli inweslycii i 2aku pow

in$/estycyjnych,ednostek zaliczanydr do seklora
finans6w publicznych

0,00 40 000,00

Srodki na dolinansowanie wlasnych inweslycji gmin,

powialOw rzwarkow gmn, zw6zk6$ powialowo
gminnych. zwiqzk6w powiatow), samorzqd6w
woJewodzlw. pozyskane u rnnych rr6del

0,00 26 000,00

0,00 66 000,00

w tym z lytulu dolacji i trodkdw na tinansowanie
wydatkow ns reslizacie zadai finansowanych z udzialem

6rodk6w, oil6rych mowawarl 5usl 1pkt2'3
0,00

0,00 66 000,00

w tym z tytulu dolrcji i6rodk6w na linEmowcni€
wydatk6w n. rsalizacj? z.d!tl finanlowanych z
udrialem arodk6w, o ktorych mow. w r.l. 5 u8t. I ptt
at3

0,00

PRZEW ACY
Rady Gminy
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Zatacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXV|U278/20't7
Rady Gminy Piekowice Wielki€
z dnid 20 ltpca 2017 t.



Dzial Rozdzial Tres6 Zmiaha

010 Rolniclwo i lowi.ctwo 123 000 00

01010 lnlrastruktura wodociaootrra i sannacyjna yvsi 123 000,00

Wydatki inrestycyln€ lednostek bud2etowych 123 000,00

! /FdSiGW- Pzldonow6 Biolosiczne Oeys:ealnie Sciekowdla
mios:kancdw Gminy Pietrowice Wielke sposobem na ochrone srodowBka 123 000,00

12 000,00

60016 Dr@ipubliczne omrnne 12 000,00

wydatki inresiycyjne jed.oslek budzetowych t2 000,00

Gr6<l@anki- wykonan,e llagmentu kanslizacji deszczow€j ul. wieiika (do
r2 000,00

750 Administr.cja publiena - 50 000,00

75423 Uz?dy gmin (miasl imlast na praw€ch PowElu) 50 000,00

wydarki nw€srycyj.e iednoslek bud2etowych - 50 000,00

Ootumeniaqa modernEscji/ pzebudonl bldynk! uzdu Gm,nyw 50 000 0o

900 Go.pod.ri. komuntlna i ochrona arodowi6k 23 000.01)

90004 Ulzymanie zielenr w mEslach igmina.h 23 000 00

Wydatk inwestycylne Jednoslek bud2elos'ych 23 000 00

Pielrowice Wi€lkie - npdehizacja skweru centrum P elrowic W 5 000,00

wykonanie dodattorego ogwEllenia w Cenlr!m PElrowic Wielkich 18 0m 00

108 000 00
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Zalacznil Nr 3
do Uchwaly Nr Y\XV|U278/2017
Redy Gmlny Pletrowice lvlelkle
z dnlr 20 llpca 2017r.
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Zaqcznik Nr,l
do Uchwaly N, XXVII/278/2017
Rady Gmlny Pietrowice Wielkie
z dnia 20 lipca 2017r.

Zmiana planu przychod6w budietu w 20'17r.

Lp TreSc Kwota

Prrychody og6lem: 142 790,00

1
Wolne Srodki, o kt6rych mowa w art 2 17 ust 2 pkt
6 ustawy

82 790,00

2
Pzychody z zaciqgnlelych po2yczek ikredyt6w na

60 000,00

PRZEW zAc Y
Rady Gminy


