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Uchwala nr XXXU30S/2017

Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budiecie gminy na 2017 rok

Na po&tawie an. 1E ust2 pK.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (t6ksl i€dno-
lW Oz.U. z817r. poz. 1E751daz an.211,212, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art, 22, an.257,28 oat,Mq
zdnia 27 si€rpoia 2009r. o Iinansech publi:alth ( tskstiednolity Dz. U. Nt 2m17 t.,oE.z.m77
z p62niejszymizmianami) m wniosek W6jta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

sl
1 Zwieksza siQ budzet gminy po stronie dochod6w o kwote 3.200,00 zl
2. Zmiany planu dochod6w przedstawia zalEcznik nr 1 do niniejszej uchwaly

s2

1. Zmniejsza sre budzet gminy po stron e wydatk6w o kwote 41.362,71 zl
2. Zmiany planu wydalk6w przedstawia zalqcznrk nr 2 do niniejszel uchwaly

s3

Zmiany planu wydatk6w majqtkowych przedstawia zalEcznik nr 3 do ninieiszej uchwaly

s4

Zm any planu rozchodow pzedstawra zalqcznik nr 4 do nrn elszel uchwaly

s5

W uchwale nr Xf20€y2016 Rady Gminy PieEowice Wblkie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sp.awb
bud2etu gminy Piebowice Welkie na rok 2017 S 3.1 otrzfmuje brznaenie:

1. R62nha miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyl bud2etu w kwocie
1 .2,{4.907,95 zl, kt ry zosianie pok.yty pr.}rctEdami pochodz*fni z:
a) z&iqgniQtych po2yczek w krrccie - 458.084,00 zl.
b) wolnych 5rodk6w, jako nadwy2ki 5rodk6\x pienie2nych na rachunku bie2qcyn bud2etu wynika-

jacej z rozlieeh kredytow i po2yczek z lat ubqlych w klr/ocie -786.823,95 zl

s6

Wykonan e uchwaly powierza siQ W6ltowi Gm ny Pietrowce Wre kie

s7

Uchwale oglasza siQ przez wywreszenre na tablcy ogloszei

s8
uchwala wchodzrw 2ycre z dniem podjQcia.
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Zalqcznik Nr 1

do Uchwaty Nr XXXU309/2017

Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 21 gtudnia 2017t.

Dz al

1 6

630 ,rl4 340,00 0,00

w W z Vulu dotdcji i Sro<tkdw ne frnarsowanie
wdattow na reakzacje zodah finansowanych z uchialem
6to<lk6w, o Kdtych mowd w dtt- 5 ust. 1 pn 2 i 3

-44 340.04 040

Srodkr na dolinansowanie wlasnych zadai bie2qcych
gmrn, powEtow (zwrqzkow gmrn. zwqzkdw powiatowo
gminnych,zwqzkow powiaiow) samorzqdow
wojewodztw, pozyskane z nnych zrodel

44 340,00 0.00

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 16s9,00
w tyn z tytulu datacJt t Srodk'w na hnansowanie
wydatk6w na realizacje zadah ftnansowanych z udztalem
*adk'w okk)Nch mawaw ad Sust 1Dkt2t3

o,ao 400

Wptwy z pozoslatych odselek 0,00 1659,00

756
Dochody od os6b prawnych, od osob fizycznych iod
innvch iednoslek nieoos'adaracvch osobowosci

0,00 61 200,00

w tyn z tytulu dotac! t Stadk,\\.a nnansa\,lante
wydatkAw na rcattzacl? zadan lnansowanych z udzalen
*adkow a kt1rych nawa w ad 5 t)st 1 pkt 2 t 3

0,00 o.ao

Wplywy z podalku rolnego 0.00 16 600,00

Wpty!!ry z podalk! od srodkow transportowych 0.00 42 200.00

Wplywy z oplal za zezwo enra na spzedaz napol6w 0,00 2 400,00

921 Kultura i ochrona dzied2ictwa narodowego -40 519,00 2 800,00

w tyn z tytufu dotecji i Stodkiw ne linansowanie
wydal*6w na rcalDacjQ zadal finansowanych z uclzialem
anilkiw o I46Nah mowe w en Susl 1Dkl2i3

-10 519.00 a0a

srodkr na dornansowan e wr.snych zadan bie2qcych

9min. powialow (2wrazkow gmrn zw q2kow powialowo-
gminnych zwiazkow pow alow) samozqdow
wotewodzt!! pozyskane z rnnych 2rodel

40 519.00 0,00

Wplyw z roZnych dochodow 0.00 2 800,00

926 0,00 22 400.00

w lyn z Mtlu dotacji i Srodk6w na linensowanie
wydakdw na rcalizacjq zaclal nansowanych z udzialem
Srodk,w, o Kdrych mowe w erl- 5 ust- 1 pH 2 i 3

o.oo 0.o0

0,00 22 400.04

-84 859.00 88 0s9,00

w tym z ly.tufu dotacji i arodk6rr na finansowanie
wydatk6w na realizacie zedei fnansowanych z udzialem
6rodk6w. o kt6rvch mo{ra w ad,5 usl, 1 Dkt2 i3

84 859.00 0.00

0,00 0,00

lw tym z Mulu dotacji' srodldw na linansowanie
lwydalk6w na realizacje zadan finansowanych z udzialem
lsrodkow. o kt6Nch mowawarl.5usl. 1okt2i3

000 0.00

-84 859,00 a8 059,00

Og6lem 3 200,00



w tym 2 tytulu dotacji i5rodk6w na finansowanie
wydatk6w na realizacjg zadad finansowanych z
udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w an. 5 ust. 1 pkt
2i3

-84 859,00 0,00
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zalqcznik Nr 3
do Uchwaly Nr XXXU309/2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z .tnia 21 gtudnia 2017t.

Ozial Rozdzial Tre6i Zmiana
400 Wytwazanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq, qaz i wodg 2 952,00

40002 2 952.00

Wydatki inweslycyrne tednoslek budzelowch 2 952.00

Podlqczenie zbio.n ka wody p netdo slniejqcet siec 2 952,00

600 8 000,00

Drog publiczne pow.lowe 8 000.00

Oot qa celo'f,a nr ponoc fi63rt3owq udzblanq m(rdzylrdnost(ami
lamozqdu t ryloi.rln€go na dofnamowanb r,h!ny.i 2.d.
lnwEtyq,nrrh i zakup6s irM€stycyinFh

8 000.00

Mod€mizaqa €bm€nlow drogi powiato\r€i nr 3€O5 S w miejscoeoaciach
Cypzan6w i Lekarl6w

I000.00

Bezpjeczeistwo publiczne iochrona pueciwpoiarowa , t0 000.00

75411 Komendy powiatowe PansMowet St.azy Pozarnej - r0 000,00

Wplalylednoslek na panstwowy lundusz ce ory.a nnansowan€ ub
donnansowan e zada. nweslycylnych

,10 000,00

10 000.00
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Zalqcznik Nr 4
do Uchwaty Nr XXXU309/2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 21 gtudnia 2017t.

Zmiana planu rozchod6w bud2etu w 2017r,

PFIZEWO
Rady Gminy

Hcnry*

ACY

Rozchody ogolem: 44 562,71

Splaty otzymanych krajowych pozyczek i

kred),iow
44 562 71

Lp. Tre6c Kwota


