
Uchwała Nr  XXXIV / 452 / 2006 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia   21   kwietnia  2006 r. 

 
 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006 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. 165, 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia 
Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 
 
  

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 
   
 

§ 1 
 

Zmienić uchwałę nr XXXI /424/ 2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie 
budżetu gminy Pawłowice na 2006 r. z późniejszymi zmianami w ten sposób, że: 
 
 
 
A/  ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                                  O KWOTĘ                126.767,00                           
w tym: 
 
Dz. 600 Transport i łączność                                                                                                126.767,00  
w tym: 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                   126.767,00       
 
 
 
B/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                                  O KWOTĘ               4.126.767,00                          
w tym: 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                              235.000,00 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                    235.000,00                          
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             235.000,00 
w  tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                 235.000,00 
 
Dz. 600 Transport i łączność                                                                                             2.966.767,00      
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                             126.767,00      
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             126.767,00 
rozdz. 60014 Drogi publiczne gminne                                                                                  2.840.000,00     
- wydatki inwestycyjne                                                                                                          2.840.000,00 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                       85.000,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                          85.000,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                       85.000,00 
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Dz. 710 Działalność usługowa                                                                                                50.000,00 
rozdz. 71035 Cmentarze                                                                                                           50.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               50.000,00 
 
Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                            41.500,00 
rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                                         20.000,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                       20.000,00 
rozdz. 75075 Promocja j.s.t                                                                                                       21.500,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                       21.500,00 
 
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        20.000,00 
rozdz. 75495 Pozostała działalność                                                                                          20.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               20.000,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                             460.000,00 
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                           190.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             190.000,00 
rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                                       140.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             140.000,00 
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                      130.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             130.000,00                    
 
Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                                        43.736,00 
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                          43.736,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                      43.736,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                  43.736,00 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      88.500,00 
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                             88.500,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               88.500,00 
 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            56.264,00 
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                               56.264,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                       56.264,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   56.264,00 
 
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                              80.000,00 
rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                                          80.000,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                       80.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   80.000,00 
 
 
Plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
dla zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu - na rok 2006  
i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na rok 2006 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
Zmienia się załącznik nr 10 Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2008 i 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
Źródłem pokrycia niedoboru jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 133.764,00 oraz 
wolne środki w kwocie 3.866.236,00. 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
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Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                44.794.665,00                                                        



 
Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                  52.296.051,00                                           
 
 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 


