
 

Załącznik nr 5 

Do uchwały nr XXXIII/440/2006  

Rady Gminy Pawłowice 

Z dnia 24.03.2006r. 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY 

 

§            WYSZCZEGÓLNIENIE                             PRZYCHODY             ROZCHODY 

 

9570      Nadwyżki z lat ubiegłych                           1.675.000,00           - 

9520      Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

              na rynku krajowym                                    2.720.000,00               - 
 
9920      Spłata otrzymanych krajowych 
              pożyczek i kredytów                                         -                            893.614,00 

 
 
 
 
 

Bilans obsługi zadłużenia gminy Pawłowice na rok 2006 
 
 

1. Planowane dochody budżetu                                  -          44.667.898,00 

2. Planowane przychody                                             -            4.395.000,00 
 
    OGÓŁEM                                                                           49.062.898,00                    
 
               
 
 
3. Planowane wydatki budżetu                                     -        48.169.284,00 
4. Planowane rozchody – spłata pożyczki                    -             893.614,00 
 
    OGÓŁEM                                                                           49.062.898,00 
 
 
 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie  
do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy: 

 
 
Dochody budżetu gminy zwiększyły się o kwotę 490.033,00  
   - ugody pozasądowe z KWK „Pniówek” na łączną kwotę 149.500,00 z przeznaczeniem na  
     dofinansowanie budowy  dwufunkcyjnego obiektu sportowego lodowiska i boiska sportowego 
   - zwrot środków niewygasających z budowy centrum na kwotę 57.000,00 
   - zwiększone dochody z najmu mienia komunalnego przejętego od zakładu budżetowego GOS 
     w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych o kwotę 41.500,00  
     i przeznaczenie tej kwoty jako dotacja przedmiotowa dla GOS  
   - zwiększono dotację celową z powiatu na akcję zima na drogach powiatowych o kwotę 100.000,00 
   - otrzymano dotacje celową na stypendia dla uczniów z EFS dla LO w kwocie 33.725,00 
     oraz  dotację celową z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów o charakterze   
     socjalnym w kwocie 3.692,00   
  - otrzymano dotację celową z WFOŚriGW na zakup wapna dla rolników w kwocie  13.576,00 
  - otrzymano dotację celową z budżetu Marszałka na imprezę organizowaną przez GOK – Sala Prób -  
    w kwocie 3.000,00 
  Po uchwaleniu budżetu państwa zostały określone ostateczne wielkości dotacji celowych  
     na zadania zlecone w zakresie administracji i zwiększono o kwotę 4.626,00 
  - zwiększono planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 83.414,00  
    z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne wymiennikownia ciepła w Publicznym Przedszkolu Nr 1   
    Pawłowice.   
Zmniejszono wysokości subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 59.790,00 co powoduje 
zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 801 Oświata i wychowanie.  
 
Ponadto gmina występuje o pożyczkę z WFOŚriGW Katowice na zadanie – budowa kanalizacji 
sanitarnej w sołectwie Golasowice etap I na kwotę 2.400.000,00 / budżet gminy przewidywał pożyczkę 
w kwocie 680.000,00 a więc przychody zwiększają się o kwotę 1.720.000,00/. 
Gmina również przystępuje do nowego zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji sanitarnej ul. 
Partyzantów w Krzyżowicach w latach 2006-2007 przeznaczając w roku 2006 kwotę 50.000,00 na 
prace projektowe.   
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