
Uchwała Nr  XXVI / 364 /2005 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia  24 czerwca 2005 r. 

 
 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005 r.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4,  art. 51,  57,  58 ustawy z   dnia   8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.  3, 4 
ustawy z dnia 13 listopada  2003 r. o dochodach  jednostek samorządu  terytorialnego / Dz. U. Nr 203 
poz. 1966 / art. 109, 112  ustawy z dnia 26  listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148  z późniejszymi zmianami/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 
 

§ 1 
 

Zmienić uchwałę nr XXII /319/ 2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie 
budżetu gminy Pawłowice na 2005 r. z późniejszymi zmianami w ten sposób, że: 
 
 
 
A/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                                      2.293.655,00 
w tym: 
 
Dz. 600 Transport i łączność                                  o kwotę                                                 632.904,00 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł        64.222,00 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów                   
  inwestycyjnych własnych gmin                                                                                              568.682,00  
 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                       o kwotę                                                 152.010,00 
- wpływy z usług                                                                                                                         81.600,00 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych  źródeł                   70.410,00 
 
 
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
             nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
             z ich poborem                                             o kwotę                                              1.325.000,00 
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                                             1.325.000,00 
 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                              o kwotę                                                  183.741,00 
 - wpływy z różnych dochodów                                                                                                181.960,00 
- dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań 
   bieżących gmin               1.781,00 
 



B/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                                        3.817.299,00 
w tym: 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                   o kwotę                                           1.403.644,00 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                 1.403.644,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                          1.403.644,00 
w tym: 

a/ dotacje                                                                                                                              1.403.644,00 
 
Dz. 600 Transport i łączność                                     o kwotę                                           1.584.222,00 
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                  1.584.222,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                          1.584.222,00 
 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                           o kwotę                                             340.692,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                        340.692,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             340.692,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   20.000,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                   o kwotę                                             413.741,00 
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                           231.681,00 
- wydatki bieżace                  1.681,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             230.000,00 
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                      181.960,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             181.960,00 
rozdz. 80195 Pozostała działalność                   100,00 
- wydatki bieżące                     100,00 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę                                     50.000,00 
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                            50.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               50.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   50.000,00 
 
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           o kwotę                     25.000,00  
rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja  zabytków            25.000,00 
- wydatki bieżace               25.000,00 
w  tym: 
a/ dotacje                25.000,00 
 
 
 
 
C/  ZMNIEJSZYĆ  WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                                        290.000,00 
w tym: 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                   o kwotę                                              290.000,00 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                    290.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             290.000,00 



 
 
Źródłem pokrycia niedoboru jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.233.644,00. 
 
Plan wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej oraz plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 
Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                        44.588.669,00 
Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                          53.562.585,00 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


