
                                      Uchwała Nr XXXVI /  469  /2006 
                                                           Rady Gminy Pawłowice 
 
                                                           z dnia   30   czerwca 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                        471,00 
w tym: 
 
Dz.801 Oświata i wychowanie     o kwotę                        471,00 
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
  bieżących gmin                                                                 471,00 
 
 
B/ ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                                  O KWOTĘ                    2.066,00                          
w tym: 
Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                   o kwotę                         2.066,00 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                                                  2.066,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                                 O KWOTĘ                 3.246.171,00                          
w tym: 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                           o kwotę                                   2.300.000,00 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                 2.300.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                          2.300.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                              2.300.000,00 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                               o kwotę                                         905.700,00 
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej                                         616.700,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                     590.000,00 



w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  480.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               26.700,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                        289.000,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                     289.000,00 
 
Dz.801 Oświata i wychowanie     o kwotę                        471,00 
rozdz. 80101Szkoły podstawowe                                                                                                 471,00 
-  wydatki bieżące                                                                                                                           471,00 
 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę                                     40.000,00 
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                     40.000,00 
- wydatki bieżące                                          

 
 
D/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                                 O KWOTĘ               1.094.726,00                           
w tym: 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                           o kwotę                                      180.000,00 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                    180.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             180.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                 180.000,00 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                               o kwotę                                       725.700,00 
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej                                       436.700,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                    436.700,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                436.700,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                        289.000,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                     289.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                 289.000,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                       o kwotę                                         146.960.00 
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                            146.960,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             146.960,00 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                   o kwotę                         2.066,00 
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   2.066,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                     2.066,00        
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę                                     40.000,00 
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                     40.000,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                       40.000,00               
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   40.000,00                           
 
Zmienia się brzmienie § 7 poprzez dodanie pkt. 4 i 5 o treści: 
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków dotyczących wieloletnich programów    
    inwestycyjnych do wysokości uchwalonych w budżecie wydatków; 
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla    
    zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.     
 
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 „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”  
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 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości  2.153.040,00 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
 
  
 
 
 
Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                   44.892.814,00                                                    
 
Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                     54.547.240,00                                                  
 
 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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