
F{ADA GMINY
Pietrowice Wielkis

w sprawie zmian v, budiecie gminy na 20'18 rok

Na podslawie art. 18 usl 2 pkt. 4 uslawy z dnia 08 marca 1990r o samozqdzre gm nnym (teksl jedno-

lily Oz. U.22017t. poz.1815) onz at1.211,212, art 217 usl 2pkl 6, at1 222, ad.257,258 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pub|cznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016t., poz. 1870 z p6211

zm )na wniosek Wojla Gminy

Uchwala nr XXXIV/338/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

s1

1. Zwieksza si9 budzet gmrny po stronie dochodow o kwote 93.614,00 zl

2. Zmiany planu dochodow przedstawia zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly

s2

1 . Zwieksza sie budzet gminy po stronie wydatk6w o kwolQ 405.282,00 zl

2 Zrniany planu wydatk6w pzedstawia zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaiy

s3

Zmrany planu wydatk6w majEtkowych pr2edstawia zaiqczn k nr 3 do ninrejszel uchwaly

s4

Zmiany planu przychod6w pzedstawra zalqcznik nr 4 do niniejszej uchwaly

55

W uchltale nr )qX 312y20'17 Rady Gminy Pielrowice Wi€lki€ z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie

bud2etu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016 S 3.1 oFzymuje brzmi6nie:

R62nrca m Qdzy dochodam i wydatkamr stanowr planowany defrcyt budzetu w kwoc e 318.073,06

zl. kt6ry zoslan e pokryly przychodami pochodzqcymiz

a) zac qgniQtych pozyczek w kwocie - 138.000,00 zl,

1



b) wolnych Srcdk6w, jako nadwf2ki 5rodk6v, pienie2nych na rachunku bie2acym bud2etu wynika-

jqcej z rozliczei kredytdw i po2yczek z lat ubieglych w kwocie -180.073,06 zl,

s6

W uchwale nr )0(Xl/312/2017 Rady Gminy Piotrowice Wiolkie z dnia 2l grudnia 2017 roku w sprawi€

bud2etu gminy Pieforice Welkie na rok 20'18 S 14 otrzyrhuie brriionie:

Ustala srq limity zobow qzai z tytulu kredyl6w pozyczek zac Eganych na:

1) pokrycie wystepujEcego w crqg! roku przej6ciowego deficytu budzelu do kwoty 1 000 000 00 zl.

2) finansowanie planowanego deficytu brld2elu gm ny w wysokoijcr 38 000,00 zl '

57

Wykonanle !chwaly powrerza srQ Wojtowi Gmrny Pietrowice Wrelkie

s8

Uchwale oglasza siQ przez wyw eszenre na lablicy ogloszei

se

Uchwala wchodziw zycre z dnrem podjecia.

z-cA

Wielkio

Eajak



Objasnrenia zmran w budzece na 2018 rok

'1 Wprowadzona kwota zmiany p anu dochod6w dotyczy wplywu z tytulu oplaty 6irodowiskowel oraz

planowanej do olrzyman a dotacji z WFOSiGW na realzacj9 zadan a inweslycyjnego Uaktua nro-

no rdwnie2 plan dochod6w

2 Zmiany planu wydatkow dotyczq wprowadzenia Srodk6w na zaplatq oplaty stalel za uslugi wodne

zgodn e z otrzymanyrn na iczenrem z Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Po-

nadlo wprowadzono Srodki na zadania inwestycyjne, jak w zalEczniku nr 3 Budowa PBOS - Gnrr_

na zlozyla wniosk o po2yczkQ r dotacje do WFOSiGW w Katowicach natorniast planowana dota'

cja z WFOSiGW w Katow cach na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wplynie

po zakonczen u zadania tl w 2019 roku

3 W panie przychoddw budzetu wprowadzono po2yczkQ na dofnansowanE budowy PBOS oraz

wo ne Srodk na sf nansowan e Programu Ograniczen a Nisk ei Emrsi (Srodkt z dotacj zaplanowa-

no jak w pLrnkce 2, tj. w 2019 roku).



IADA GMTNY
r-retrowicc Wielkla

Zalqcznik nr 1

do Uchwaty Nr XXXIV/338/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 kwi€tnia 2018r.

Dzial

1 6 7

900 Gospodafta komuna na iochrona Srodowiska 0,00 3 614 00
w tym z Mut'r dolactriSrodkow na linansowanle wydatkow
na realizacje zadan nnansowanych z udzialem Srodk6w. o
ktdrych mowa w a( 5ust 1pkl2i3

0,00 0,00

Wpvwy z d2nych oplat 0,00 3 614,00

0,00 3 614,00
w tym , $,luiu dolacji srodkow na ,inansowanie wydalkow
na realzacjq zadai finansowanych z udzElem srodkow, o

ktorych mowa w arl. 5 ust 1pkt2i3
0.00 0,00

Ogdlem 0,00 93 614,00
w tym z tytuiu dotacji i Srodk6w na flnansowanie
wydatk6w na realizacjf zadai finansowanych z
udzialem 5rodk6w, o kl6rvch mowa w an. 5 ust. 1 Dki 2

0,00

z.cA

010 Rolnlclwo lowiectwo 0.00 90 000.00
w tym z tylulu dolacji rSrodk6w na rlnansowanie wydalk6w
na realizacjQ zadan finansowanych z udzialem Srodkow, o
kt6rych mowawart.5 usl. 1pkt2i3

0.00

0.00 90 000,00

0,00
w tym z \,1ulu dolacji rsrodk6w na fnansowanie wydalkow
na realizacje zadan fnansowanych z udziaiem Srodkow o
kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkl2 i 3
Srcdkiotaymane od pozostalych jednostek zaliczanych do
sektora tinansow publicznych na finansowanie lub
doflnansowanie koszt6wrealizacii inweslycli i zakupow
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow

0,00 50 000,00

Srodki na dolnansowanie w,iasnych nwesrycji gmin.
powiatdw (zwiqzk6w gmrn. &iazk6w powialowo gminnych
zwiqzk0w powlatow), samorzqddw wojew6dztw, pozyskane 40 000,00

0,00 90 000,00
wtym z lylulu dotacliiSrodkow na finansowanie wydalkow
na realizacle zadan ilnansowanych z udzialem 5rodk6w, o
klorvch mowa w art. 5 usl. 1okt2 i3
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. iADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zalqcznil nr 3

do Uchwaty Nr XXXIV/338/2018
Rady Glniny Piotrowic€ Wislkie
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Ozial Rozdzial Zmiana

010 Rolnictwo ilowiectwo 153 750,00

lnlrasrruklura wodocqgowa san tacylna ws 153 750 00

wydalkr rnweslycyjne rednostek bud2etowych 153 750 00

WFOSiGlrrr - Prrydorno*€ BblogizrE Orzy!.czalnb Sd{G'r dla
mir:k ncar Gminy Patolrh. W€I(. .poaob.h na ochronq 6mdowil€ 153 750,00

630 8 000,00

Zada.ia w zakres e upowszechniana loryslykl 8 000.00

Wvdatk rnwestycylne pdnoslek bld2elorlch 8 000.00

Budowa pidy iundameilowelpod w e2e widokowa w Pelrowrcach werkich 8 000.00

700 Gospodarka mieszkaniowa ,7 800,00

70005 Gospodarka grunlamr n eruchomogcran 7 800,00

Wydarkr hwesrycylne jednosrek bud2etowych - 7 800.00

Uzbrorene tere.u pod.owe osEd e meszkanDwe w P€trowcach !!€lkch 7 800 00

s00 Gdpodarta komunalm i ochrona Srodowiska 220 000.00

90005 Ochrona powetza almoslerycznego r klrmat! 220 000 00

Doiacje celowe z bud2etu na fhansowanre lub dofina.sowanie koszt6w
realizaqi nweslycjr I zakopow inweslycylnych tednostek ne zaliczanych do
seklora f nansbw pub cznych

220 000 00

P.ogram Ogranczenra NiskelErnisii dla Gminy PelrcwEe W e [€ - Vlelap 220 000.00

373 950,00

CJ

Tre66

01010

63003
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RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zalqcznik Nr 4
do Uchwaty Nr XXXIV/338/2018
Rady Gminy Pietrowice Wi6lkie
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Zmiana planu przychod6w budietu w 2018r.

z4A

Wiettie

Bajak

Przychody ogolem: 31't 668,00

T
Wolne Srodkr o ktdrych mowa w art 2'17 ust 2 pkt
6 ustawy

273 668.00

2
Pzychody z zaciagniqtych pozyczek i kredyt&r na

rynku krajowym
38 000,00

Lp. Tre66 Kwota


