
                                                             Załącznik Nr 4 
                                                                                                    do Uchwały Nr V/45/2007 
                                                                                                    Rady Gminy Pawłowice                                     
                                                                                                    z dnia 23.03.2007r. 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD śETU GMINY  

 

 

§            WYSZCZEGÓLNIENIE                             PRZYCHODY             ROZCHODY 

 

9570      NadwyŜki z lat ubiegłych                           1.000.000,00             - 

9520      Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów 

             na rynku krajowym                                     5.623.571,00                      - 
 
9920      Spłata otrzymanych krajowych 
              poŜyczek i kredytów                                         -                            1.348.304,00 

 
 
 
 
 

Bilans obsługi zadłu Ŝenia gminy Pawłowice na rok 2007  
 
 

1. Planowane dochody budŜetu                                  -          46.253.560,00 

2. Planowane przychody                                             -            6.623.571,00 

 
    OGÓŁEM                                                                            52.877.131,00                    
 
               
 
 
3. Planowane wydatki budŜetu                                     -        51.528.827,00 
4. Planowane rozchody – spłata poŜyczki                    -          1.348.304,00 
 
    OGÓŁEM                                                                           52.877.131,00      
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały:  
 
Zmiany po stronie dochodów bud Ŝetu gminy : 
 
1. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 19.02 2007 r. określające ostateczne wielkości subwencji     
    oświatowej na rok 2007 – zwiększono o kwot ę 92.031,00 
    Określono prognozowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych –      
    zmniejszono o kwot ę 126.260,00  
 
2. Do budŜetu wpłynęły środki z realizacji programu „Artystyczna tęcza” z przeznaczeniem na pokrycie   
    kosztów przyjazdu uczestników tego programu z krajów partnerskich.- kwota 9.656,00. 
 
 
Zmiany po stronie wydatków bud Ŝetu gminy : 
 
1. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym – budowa kanalizacji sanitarnej Golasowice-     
    Pielgrzymowice etap II o kwotę netto 3.741.252,00 z tytułu zaciągnięcia poŜyczki WFOŚr.i GW  
   / 4.000.000,00 – 224.519,00 /dot. umowy 264/06 1.800.000 – 1575.481,00/ - 34.229,00 / róŜnica w    
   prognozowanych dochodach +92.391-126.260 / 
 
2. Zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym rozbudowa i modernizacja ZSP KrzyŜowice o kwotę   
    48.090,00 z tytułu zaciągnięcia poŜyczki z WFOŚr.i GW  
 
3. Dokonuje się przeniesienia środków między działami  /Dz. 750 i Dz. 854/ w wysokości 20.000,00 na  
    realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. monitoring centrum Pawłowic. 
 
4. W ramach środków przeznaczonych w budŜecie na zadania inwestycyjne drogowe – utworzono  
    nowe zadanie pn. przebudowa ul. śytniej w Jarząbkowicach i przeznacza się 20.000,00 z ul. Nowej    
    Pawłowice; 
   W ramach środków przeznaczonych na zadania wodociągowe w ramach dotacji dla GZWiK tworzy 
   się nowe zadanie inwestycyjne pn. budowa odcinka sieci wodociągowej ul. śytnia w Jarząbkowicach    
   i przeznacza się 9.000,00 z zadań: budowa odcinka sieci ul. Podlesie Pielgrzymowice – 5.000,00 i   
   budowa kanalizacji sanitarnej /sięgacz/ Warszowice – 4.000,00. 
 
5. Zmienia się plan finansowy GZWiK poprzez zwiekszenie przychodów własnych zakładu i tym   
    samym wydatków o kwotę 511.200,00.  
    GZWiK podpisało ugodę pozasądową z KWK „Pniówek” na zabezpieczenie kolektora tłocznego od   
    wpływów szkód górniczych.   
 
 
 

Sprawa „janosikowego” 
Min.Fin. zwiekszyło dla gminy Pawłowice wysokość wpłat do budŜetu państwa w roku 2007 z kwoty 
285.104,00 do kwoty 1.099.454,00  /róŜnica + 814.350,00 wynika z braku przepisów zwalniających 
gminy górnicze z w/w wpłat/ obecnie czekamy na ostateczne rozwiązanie sprawy przez Ministerstwo 
Finansów.   
Ministerstwo finansów  pismem z dnia 16.03.2007 poinformowało o ostatecznych wielkościach wpłat 
do budŜetu państwa  - jest to kwota dla gminy 285.104,00. 
 
 
 


